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DOS
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LIVRO I

io:i.<t

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu
mero e da índia, a António de Sá das Neves, natural de Lisboa, rilho de
Francisco de Sá.— De i6 de fevereiro de i<'>4i. 2

Alvará Je moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco Caldeira Fragoso, natural de Lisboa, rilho

de Bartolomeu Fernandes Fragoso.— De \i de fc\ereiro de i'Í4i. 2

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Filipe de Sousa, natural de S. João de Ribeira de
Rio .Maior, filho de Filipe Montes.— De 24 de fevereiro de i<)4i. 2

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Monteiro, natural do termo das Pias, rilho

de Pedro Simões.— De 24 de Fevereiro de i<'>4i. 2

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a António Dinis Quaresma, natural da villa de Peniche,

filho de Leonardo Quaresma. De 2 de março de i''>4i. 2

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Luis Antunes, natural do Cartaxo, filho de João Pe-

reira. De i de março de i'Í4i. 2 »

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João de Sampaio, natural de Lisboa, filho de António
Lourenço de Sampaio.— De 3 de março de i''«4i. 2 »•

Alvíirá de moço do camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António da Costa, natural de Kstrcmoz, filho de

Gaspar da (>)sta.— De 3 de março de 1IÍ41. 3 »•

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Roque íjomc"», natural da villa do Sardoal, filho de

. Aires Dias. De 11 de março de M'i4i. 1 »'



LIVRO 1

Folhas

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a .Manuel Delgado Franco, natural da Cortegana, termo

da Aldeia Gallcga da Merceana, filho de Pedro Alvares de Matos.—

De b de Março de 1641. ^

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Pascoal Barroso, natural da villa de Tancos, filho de

Manuel Barroso.—De 9 de março de 1641. 3

Alvará de moço da camará cora a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Dionísio Pestana, natural da villa de Alverca, filho

de outro do mesmo nome.— De 9 de março de 1641. 3

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco Sardinha, natural da villa de Abrantes, filho

de João Lopes Co.\o.— De 5 de março de 1G41. 3

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Manuel Lourenço, natural da villa de Torres Novas,

filho de Lourenço Dias.—De b de março de 1641. 3 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Diogo de Freitas, natural da villa de Guimarães, filho

de João de Freitas.— De 9 de março de 1641. 3 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Nicolau Xás Fidalgo, natural de ^'illa \'içosa, filho de

André \'ás.— De 1 1 de março de 1641. 3 i>

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Baltasar Pereira, natural do Outeiro, concelho de

Baião, filho de outro do mesmo nome.— De 5 de março de 1G41. 3 i>

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a António Ferreira, natural da villa de Porto de Mós,
filho de outro do mesmo nome.— De i3 de março de i(>4i. 3 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Pedro Coelho, natural da villa de Aljubarrota, filho

de António Jorge.— De i3 de niarço de 1(141. 4

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a .Manuel Pimenta, natural da villa de Pico de Regalados,

filho de João Quinteiro.— De i3 de março de 1641. 4
»

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Manuel Antunes, natural de Benifica, termo de Lisboii,

filho de João Antunes.— De ib de março de ib4i. 4

Alvará de moço da cnmara com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Francisco da Silva, natural do termo de OWdos, filho

de João da Costa. De 14 de março de i)'>4i. 4

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a .Marcos Soares, natural de Beja, filho de António
Gonçalves .\zcitado. — De ib de março de it'>4i. 4»'
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Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Atlonso Francisco, natural de Lisboa, tilho de Fran-
cisco de Milão, cavaileiro-fidalgo, cujo foro lhe pertencia por seu pae.

—

De 1 1 de março de ir)4i.

Folha»

4"

Alvará do foro de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição
do numero e da índia, a António da Costa, natural de Braga, filho bas-
tardo de António .Milheiro. — De 7 de março de 1(141. 4'"

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a António .Mendes Coelho, natural de Lisboa, tilho de
António Coelho, cavalleiro da Casa Real e Rei de Armas Portugal.

—

De i*.' de março de Hi^i.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a .Manuel Pacheco da Rocha, natural de Lisboa, filho

de Christovam Pacheco Barroso.— De 18 de março de i<)4i.

Alvará de moço de camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Jorge de (lou\cia, natural da villa de Gouveia, filho

de Francisco Thonié.— De i<i de março de 1641.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Dio^o Borges Pacheco, natural da villa de Ponte de
Lima, filho de Gaspar Coelho Pacheco.— De 18 de março de i('>4i.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Pedro de Madureira Coelho, natural de Souzel, filho

de Pedro ^'elho.— De 7 de março de 1Õ4.2.

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-
mero c da índia, a .Marcos de .Almeida Peixoto, natural de Lisboa, liiho

de Agbstinho Rodrigues Peixoto.— De 7 de março de 1Ô42.

:> V

? r

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António N ieira, natural da \'ermclha, termo do Ca-
daval, filho de Pedro Fernandes.— De 27 de fevereiro de 1Ô42. ? V

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Salvador \'elho da Silveira, natural da villa de Figueiró

dos Vinhos, filho de Álvaro Nelho.— De o de março de i<">42. ^ ;

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a .loão da Silva Gama, natural de Ponte de Lima, filho

de António F'ernandes.— De 7 de março de i('(42. D j'

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Antnnin Correia de Mesquita, natural de Lisboa, lilhn

de Baltasar Oirreia de .Mesquita. De 27 de fevereiro de 11142.

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a João Baptista, natural da freguesia de S. Sebastião

da Pedreira, de Lisboa, filho de Domingos Fernandes.— De n de março
de 1Õ42.



LIVRO I

1'olhas

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a João de Almeida Barreto, natural de Kvora, tilho de

Inácio de Almeida.— De 12 de março de 1Õ42. 6

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a (kibriel Coelho, natural de Atalaia, ternn) da villa de

Pedrógão Grande, filho de António Coelho.— De iN de março de 1U41. 6

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero è da índia, a Eusébio da Fonseca, natural da villa de Alvares, filho

de Simeão da Fonseca.— De 18 de março de 1(14^. ti p

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nif-

mero e da índia, a Manuel Leitão, natural da villa de Pedrógão Grande,

filho de Manuel Mingacho.— De 18 de março de i()42. O v

Alvará de moço de camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel da Costa, natural da villa de Camarate, filho

de Ambrósio Dias. — De 17 de março de 1642. <í v

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Hernardo Coelho Henriques, natural de Lisboa, filho

de Francisco João.— De 17 de março de 1Ò42. 6 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero è da índia, a Pedro de Lemos, natural de Évora, filho de Pedro

Dias da Rosa. — De 18 de março de 1642. 'j v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a loão Sardinha, natural de \'illa Viçosa, filho de Gre-

gório Fernandes.- De 27 de fevereiro de 1Õ42. 7

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a .Manuel da Silva, natural de \'illa Real, filho de Fran-

cisco Fernandes.— De 2 d de março de 1642. 7

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Coelho, natural de Lisboa, filho de Filipe

Coelho.— De 24 de março de 1(42. 7

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Luis Alvares, natural da villa do Cadaval, filho de

Francisco Lobo.— De 24 de março de 1Õ42. 7

Avara de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da Índia, a João Freire de Moraes, natural da Maceira, termo
da Feira, filho de João Freire de Moraes.— De 20 de março de 1642. 7

Alvará de moço da camará com a moradia e' cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel .Mari.|ues de Oliveira, iiaiural de Iravanca.^

comarca de Lamego, filho de Domingos Luis.—De 2D de março de i(>42. 7 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do no-

meio e da Indin, a .\ntonio Luis Delgado, natural de Évora, lilho de Do-
mingos Luis. -De l^o de março de 1O42. 7 v
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco Rodrigues Lobo, natural do Cadaval, rilho

de António Lobo.— De i de abril de 1G42.

Folbas

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Francisco Nunes Gorjão, filho de João Alvares, natural

do Turcifal, rilho de João Alvares.—De 1 de abril de i<')42. 7"

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Nicente Ribeiro de Mendanha, natural da villa de
Sintra, rilho de Sebastião Gil. — De 1 de abril de 1642. 7"

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a Domingos Ferreira, natural de Lisboa, rilho de F"ran-

cisco Ferreira.—De 11 de março de 1Õ42.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Miguel Mendes, natural de Arcozelo, termo de Ponte
de Lima, rilho de João Alvares.— De 3o de março de 1(14.;. 8

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a João Garcês, natural de S. Sebastião da Pedreira,

de Lisboa, rilho de António Fernandes.— De 3 de abril de i(')42.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a João Rebello Cardoso, natural de Lamego, rilho de
Filipe Rebello Cardoso.— De 3 de abril de 1Õ42.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Francisco Rodrigues Nogueira, natural de Lisboa,

rilho de Manuel Rodrigues Ruas. — De 24 de março de 1Ó42.

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António lionoct. natur.il Je Lisboa, rilho natural de
Arnaut Bonoet.— De >*> de abril de 1Ô42. 8p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

rrero e da índia, a .\ntonio (if)nçalves da Silveira, natural de Santarém,
rilho de .Manuel da Silveira.— De ry de março de MÍ42. 81'

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Bartolomeu da (^osta de Armas, natural da ilha do
Faial, filho de António de Armas. ^— De 17 de fevereiro de i()43. ^»

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição dn nu-

mero c da índia, a Francisco Pimenta, natural de Pico de Regalados, rilho

de João Quinteiro. De 17 de fevereiro de i<t43. Kr

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco de Abreu, natural de Pico de Regalados,
rilho de António Filgucira Pesnòa.— De 17 de fevereiro de 1Ó43. Kf

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mcio e da índia, a José Borges Pacheco, natural de Ponte de Lima, rilho

de João de Matos da Rocha. De 21 de fevereiro de Hi^í.
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Folhas

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a António Dias Rebelio, natural da Terra da Feira, tilho

de Manuel Dias.—De 20 de fevereiro de i()4lí. q

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Paulo de Almeida, natural da Terra da Feira, tilho

de António de Almeida.—De 20 de fevereiro de 1Õ4I1. 9

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a André Rodrigues, natural de Lisboa, tilho bastardo

de Pedro Lopes.— De 21 de fevereiro de 1643. 9

Alvará de moçcf da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a José Pereira da Silva, natural de Lisboa, filho de

João da Silva.— De 20 de fevereiro de 1Õ43. 9 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a \'icente da Silva da Fonseca, natural de Oliveira de
Azeméis, filho de Marcos da Silva.— De 17 de fevereiro de 1G43. 9 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Silvestre Simões, natural de Carcaveilos, termo de
Cascaes, tilho de Gaspar Simões.— De 24 de fevereiro de 1643. 9 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Sebastião da Silva, natural de Aveiro, filho de João
Brunete.— De 21 de fevereiro de 1643. 9»'

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a José Pereira, natural de Lisboa, filho de António
Pereira.— De 3 de março de 1Õ41 e apostilla de 17 de fevereiro de i()43. lo

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Paulo da Costa, natural da ilha de S. Miguel, filho

de .Manuel da (Losta Alvernás.— De 24 de fevereiro de 1643. 10

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Lourenço de Matos, natural de Lisboa, filho de
António de Matos.— De 24 de fevereiro de it>43. 10

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero e da índia, a Agostinho Lopes, natural de Penso, comarca de La-
mego, filho natural de João Lopes.— De 24 de fevereiro de 1.Ô43. 10

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Francisco Moniz, natural do Lavradio, termo de Alhos
\'edros, filho de Francisco Vaz Moniz.— De 2 de março de i(<43. 10 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero e da índia, a João Barreto do Avcllar, natural da villa de Almada,
filho de António Barreto. De 4 março de 1Ô43. 10 i-

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero c da índia, a Baltasar Dias, natural de Arruda, filho de Jorge
Dias Ribeiro. - De 2 de março de 1Ô43.

"

10 r
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Nicolau Rodrigues, natural de Torres \'edras, rilho

de Baltasar Rodrigues. De u de março de iti43.

Foihas

IO V

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel da Costa, irmão de Nicolau Rodrigues. —De
6 de março de 1Õ43. 1 1

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Manuel Aranha, natural de Arouca, comarca de

Lamego, rilho de António Guedes. — De 8 de março de 1Õ43. 1

1

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco Pereira de Oliveira, natural de .\rouca,

comarca de Lamego, rilho de António Pereira.— De 8 de março de 1G43. 1

1

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Nicolau Ribeiro, natural de Lisboa, rilho de .Miguel

Ribeiro.— De õ de março de i<')43.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Ferraz, natural de Lisboa, rilho de João
Ferraz.— De õ de março de 1643. I r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel .Mendes de Sousa, natural do concelho da
Lou/ã, comarca de Lamego, rilho de Francisco Mendes de Sousa.

—

De 8 de março de i'')43. 1 1 ;'

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Nogueira, natural de Lisboa, rilho natural de
De 4 de março de i(J43.Manuel Nogueira. I I v

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel do Saboral, natural da ilha de S. Miguel,

filho de António .Mendes. — De -i de março de i«">43. I V

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a .Manuel \'ás de Almeida, natural da villa de S. João
da Pesqueira, rilho de António Fernandes.— De 24 de fevereiro de 1Ô43. \i

Alvará de moço de camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Víls de Almeida, natural da villa de S. João da
Pesqueira, rilho de Gonçalo Vãs.— De 24 de fevereiro de 1M43. I :

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a João de .Moraes, natural de Lisboa, rilho de António
de .Moraes.— De 1 1 de março de i<'>43. 12

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Lourenço Gorrcia. natural de Lisboa, filho de Pedro
Franco de Brito. — De 21 de fevereiro de itÍ43. 1 1

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condiç.ío do nu-

mero c da índia, a Álvaro .Madeira, natural de Klvas, filho de .Manuel

Rodrigues. De 1 1 de março de i<>4.<. 12 r



LIVRO I

Folha.-

Alvará cie moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Lasaro da Fonseca Monteiro, natural de Lisboa, filho

de Pedro da Fonseca.— De lo de março de 1Õ43. 12 J'

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a ^icente da Costa Rego, natural da villa de Almada,

filho de António Barrento.—De 10 de março dè 1643. 12 r

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João de Andrada de Figueiredo, natural de Lisboa,

fiiiir, ,-),. Mnniipl Innes.— De lo de marco de 1643.
mero e aa inuiu, u juuu uc nuuiauu <j>- • if,.jw..^w

filho de Manuel Lopes.— De 10 de março de 1643.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Fernandes, natural de \'illa A'içosa, filho de

António Fernandes.— De 14 de março de 1Ô43.

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Nobre, natural de Alcobaça, lilho de António

Ferreira.— De 14 de março de 1643.

12 I'

i3

i3

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel da Silva, natural do termo de Barcellos, filho

de Manuel Correia.—De () de março de i()43. i3

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a Bartolomeu Gomes de Almada, natural de Lisboa,

filho de outro do mesmo nome.—De 11 de março de 1Õ43. i3

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero é da índia, a Gomes Fernandes, natural de Setúbal, filho de João

de Oliveira.— De 14 de março de 1643. i3 »

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a António de Basto Pereira, natural de Lisboa, filho de

Jerónimo de Basto.— De 14 de março de i(343. i3 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a José da Mota, natural de Lisboa, filho de Damião
da Mota.— De 10 de março de 1643. (Levantada a condição de ir á índia

por despacho do Mordomo-mór de 18 de fevereiro de lúbb). i3 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Brandão Maesso. natural de Proença-a-Nova,

filho de .Manuel Fernandes Maesso.—De i3 de março de ii')43. i3 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

merf) c da índia, a Luis da Gama Lobo, natural de Beja, filho de Damião
da Gama Lobo. -De 17 de março de it")43 e apostilla de i~ de fevereiro

de 1Õ44. 14

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da Índia, a Lourenço da Gama Lobo, irmão de Luis da Gama
Lobo. De 17 de março de 1643 e apostilla de 1- de fevereiro de 1Õ44. 14

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Nicolau Amado Cordeiro, natural de .\ljubarrota, filho

de Lucas Vogado Amado.— De 18 de março de 11)43. 14
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Inácio da Cunha, natural de Coimbra^ filho de Fran-
cisco da Cunha.—De 17 de março de i(Í4li.

lolha-

14 V

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Manuel Pinto, natural de Fonte Arcada, lilho de Ber-
nardo Pinto. — Ue 21 de março de 1Õ43.

Alvará Jc moço da c;imara com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Christováo Leite de Azevedo, natural do concelho de
Basto, rilho de Fernão Leite de Azevedo.— De 4 de março de i(>43.

14 V

14 V

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Baltasar Peixoto, natural da Ribeira da Pena, filho

bastardo de Francisco Peixoto.— De 21 de março de ii>43. 14 V

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a .Manuel de Sá, natural de S. .Martinho, termo de
BarccUos. rilho de Manuel do Rei^o de Barros.— De 20 de março de 1Ô43. i:>

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero e d.i índia, a Damião de Sá, irmão de .Manuel de Sá.— De 20 de
março de Hq?. 13

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a (iabriel de Sá, irmão de Manuel e Damião de Sá.

—

De 20 de março de i<")43.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Manuel de .Miranda, natural da Povoa de Santo
Adrião, rilho de Gregório de .Miranda. — De 23 de março de i'")43. i5

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Gaspar de (Carvalho, n itural de \'illa Real, filho de

Pedro Carv.iiho. -De 23 de mirço de HÍ43. 13

Alvará de moço de camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a António da (>osta .Mota, natural da villa da Asseiceira,

rilho natural de António da Costa. — De 17 de março de i()43. 1? ;•

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condiçío do nu-

mero c da índia, a António .laques, natural de Lisboa, filho de Fran-

cisco Botado. — De ib de março de i<)43. !.> /•

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero c da InJia. a Francisco de Bulhão, natural de Alcochete, filho de
Nuno de Novaes Bulhão. -De 12 de fevereiro de 1*144. 13 r

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária c condicío do nu-
mero c da índia, a Lourenço da Costa, natural de Lisboa, filho de Nalentim
da Costa.— De 12 de fevereiro de i''44. 13 /•

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a (Carlos de Aircvcvio, natural de Lisboa, filho natural

de Frutuoso de Basto. — De i<> de fevereiro de i<<44. Hl
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Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Pedro de Cal Quaresma, natural de Figueiró dos

Vinhos, lilho de Agostiniio de Cal.— Ue 21 de tevereiro de 1044. ib

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel ^ás Golias, natural da villa de Guimarães,

íilho de João \as Golias.— De 24 de fevereiro de 1O44. lu

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Domingos Alvares Brandão, natural da Travancinha,

termo da villa do Casal, filho de Andrd Fernandes.—De 16 de levcreiro

de 1644.
i6

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a André Fernandes de Gouveia, natural de Travancinha,

termo da ^illa do Casal.— De 16 de fevereiro de 1644. lõ v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Pedro Rodrigues de Sousa, natural de Lisboa, lilho

de Pedro Rodrigues de Sousa.— De i de março de 1Õ44. lõ v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a Manuel da Costa de Saúde, natural de ^aqueiros, termo

de Santarém, tilho de Francisco Lourenço de Saúde.- De 1 de março

de 1644.
'f^ "

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Soares, natural de Lisboa, lilho de Jerónimo

Fernandes.— De 1 de março de i('>44. •'• ''

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da Índia, a Lasaro de Rarcellos, natural da ilha Terceira, lilho de

Gonçalo de Barccllos.— De 1 de março de 1IÍ44. 17

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Sebastião Craveiro, natural do logar de Lorvão, tilho

de Bernardo Pires Barreiros.— De 4 de março de U">44. 17

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Dias Fragoso, natural da villa da Castanheira,

lilho de Ambrósio Dias Fragoso.— De i de março de 1Õ44. 17

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Lourenço da Cunha, natural de Lisboa, lilho de Agos-

tinho de Góes. De (> de março de 1644. 17

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Antónia Rodrigues, natural do C^artaxo, lilho de

Manuel Alvares.— De ú de março de 1G44. 17 »'

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a \ alentim da Fonseca, natural da villa da Bemposta,
filho de Francisco Fernandes.— De õ de março de i<'>44. 17 »'
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco da Fonseca, irmão dc\'alcntimda Fonseca.

—

De ij de março de 1(1^4. i^ p

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Sebastião Pereira, natural de Montemor-o-Novo, tilho

de Manuel Cardoso.— De 4 de março de 1644. i- 1»

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Manuel de Brito Leitão, natural de Sintra, filho de
Diogo de Santiago de Sousa.— De 9 de março de 11)44. 18

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a .Marcello da Costa, natural de \ alvcrde. termo da
villa de Aguiar, filho bastardo de Luis da Costa.— De 11 de março de
16.44. 18

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

,
mero e da índia, a João Fernandes de Chaves, natural de .Macedo, termo
de Chaves, filho de João Fernandes.— De 1 1 de março de 1O44. 18

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco da Fonseca, natural de Lisboa, filho de
João da Fonseca.— De i 1 de março de 1Ó44. 18

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a .António de Sousa Pereira, natural de Lisboa, filho

de Francisco Ribeiro; cm attenção a ter embarcado em duas armadas da
costa. — De 11 de março de M>44. 18;^

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a .Manuel Ramos, natural do Funchal, filho Je .Mateus

Lopes.— De 1 1 de março de 1644. iS v

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição di> nu-

mero e da índia, a António Pereira, natural de Fvora, filho de Sebastião

Mendes Pereira.— De <» de março de it"i44. 18 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Francisco .Monteiro de Escovar, natural da villa de

Mogadouro, filho de António Monteiro. De N de março de 1044. |S>'

Alvará de moço da camará com a moradia e ccvad.-» ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a António Fernandes Crasto, natural de ^'erdcmilll('.

filho de António Fernandes Crasto.— De i3 de março de i()44. i<j

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Melchior de Macedo Pinto, natural do Barro, comarca
de Lamego, filho de Pedro Pinto. - De i3 de março de HÍ44. U)

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a João Freire, natural da villa de Redondo, filho de
António Freirç.— De i3 de março de i''44. nj

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a .Miguel de Harro^ Barbosa, natural de Ponlc da B.irca,

filho de Francisco de llarros de Carvalho. De !."< de março de i*U4' "J
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Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero é da índia, a Pantaleão da Cunha Carneiro, natural de Arritana de

Sousa, filho de outro do mesmo nome.— De U) de março de i(')44. 19 v

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Manuel Lopes, natural do logar da Appelacão, termo

de Lisboa, tilho de .Manuel Francisco.— De 18 de março de 1(144. uj v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a João Baptista Marinho, natural de Lisboa, filho de

Sebastião Marinho.— De 6 de março de i(">44. 19 v

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João do Soveral, natural do concelho de Oliveira do

Conde, tilho de Lourenço Fernandes.— De 18 de março de 1644. 19 p

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a João da Fonseca do Soveral, natural do concelho de

Oliveira do Conde, filho de Lourenço Fernandes. — De 18 de março de

1044.

'

20

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Bernardo da Fonseca Soveral, irmão de João da Fon-

seca do Soveral.—De 18 de março de 1G44. 20

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Sebastião Brandão, natural de Lisboa, tilho de Manuel
Brandão.— De 17 de março de 1644. 20

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a António Pereira, natural do Turcifal, tilho de Fran-

cisco Pereira.—De 14 de março de ii'44. 20

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a José da Silva, natural de Lisboa, rilho de António

Teixeira.— De 18 de março de i('>44. 20»'

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Manuel Bello de Amaral, natural de .\lhandra, filho

de (iaspar Gonçalves Rosa.— De ib de março de 1Õ44. 2u r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a .Manuel Teixeira, natural de Lamego, tilho de Fran-

cisco Teixeira.— De 23 de março de ib44. 20 v

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Pedro de Amaral, natural de Cubos, termo de \'iseu,

tilho de Baltasar Alvares. -De 21 de março de iÕ4|. 20 r

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-
mero c da índia, a Manuel Soares, natural de Kntre-ambus osrios, bis-

pado do Porto, filho de António Pereira.— De -ii de março de i<>44. 21

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a Pedro Martins Lousado, natural de Peniche, filho de
Francisco Garcia. — De 18 de março de i<>44. 21
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Alvará de moio da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da Índia, a Francisco Alvares, natural da Travanciniia, termo da
vilb do Casal, tilho de André Fernandes.— De 23 de março de 1044.

Folliâs

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero c da Índia, a Domingos da Franca, natural de Tavira, tilho de
João Cate. Ião.— De 21 de março dj 1Ô44.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mc-o c da índia, a António de Brito Taveira, natural de Ponte de Lima,
filho de .\ntonio .Monteiro.— De 27 de março de HÍ44. 21 V

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mei o e d i Índia, a Brás Lobo, natural de Lisboa, tilho de Francisco de
.\breu, que foi cavalleiro da Casa Real.— De 27 Je março de HÍ44. :i ;'

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a Gaspar de .\raujo, natural de Ponte de Lima, tilho

natural de (iaspar Franco de Araújo.— De 17 de março de 1644. 2 1 ;•

Alvará de moco da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero e da Índia, a Pedro de Horta de Almeida ALascarenhas, natural da
villa da Macieira, tilho de João Freire de Moraes.— De 3i de março de

"•44- 21 I'

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero c da Índia, a Sebastião de Almeida Borges, natural de \'ouzella,

filho de Manuel de Azevedo. — De i!S de março de it)44.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Sebastião da Silva, natural de Setúbal, filho de
Domingos da Silva.— De 3 de abril de i<'>44.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Francisco da Silva, irmão de Sebastião da Silva.

De 3 de abril de 1(44.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Domingos de Sousa, natural de Lisboa, tilho natural

de Fernão Pinto de Sampaio. —De 1 de abril de 1G44 e apostilla de 24
de j meiro de \u\b.

Alvará de moco da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Paulo Belmque, natural de Lisboa, hlho de Brugarte

Belinque.— De 7 de abril de i*>4|.

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Manuel Cordeiro, natural do Kspinhal, tilho de (iaspar

Cordeiro. — De 7 de abril de i<»44.

2J ;•

Í2 V

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mcrí» e da India, a .Manuel Bcbello, natural de Lisboj, filho de João
Kcbcllo. De b de abril de i'>J4- 2: r

Alvará de mf>co da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da India, a (í.ispar V.i« de (Carvalho, natural Jc N illa Kcal, filho

de outro do mesmo nome— De 7 de abril de i'ij.4. ii V
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Alvará de moco da cnmara com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero é da Índia, a .Manuel Lobo, natural de Lisboa, filho de Francisco

de Abreu, que foi cavallciro da Casa Real.— De 7 de abril de 1G44. 23

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero é da índia, a Amaro de Reboredo de Magalhães, natural de Ponta

Delgada, lilho de António Matella.— De 9 de março de 1645. 23

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero eda índia, a Dinis Pereira Barreto, natural de Negrelos, filho de

Salvador Nunes Barreto.— De lô de março de 1045. 23

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Bernardo de Sousa, natural de Lisboa, filho natural de

Fernão Pinto de Sampaio.— De 24 de janeiro de 1645. 23

Alvará ie moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Jerónimo de Almeida, natural da ilha de S. Miguel,

filho de Gonçalo de Almeida.— De 24 de janeiro de 164!). 23 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Manuel da Costa de Carvalho, natural de S. Pedro

do Sul, filho de Diogo Fernandes.— De 6 de fevereiro de 1Ô43. 23 j'

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Alvares da Ponte, natural de Faro, filho de outro

do mcbmo nome.— De 6 de fevereiro de 1645. 23 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a .Manuel Pereira, natural de Porto de Mós, filho de

Chrisostomo Fernandes.— De i3 de fevereiro de i<)43. 23 p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel de Moraes do Basto, natural de Lisboa, filho

de Gaspar de .Moraes do Basto.—De 7 de fevereiro de iG^b. 24

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Bernardino Ferreira, natural de Lisboa, filho de Simão
Ferreira.— De 24 de j&neiro de 1645. 24

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João da Costa, natural do Espinhal, filho de .Manuel

Alvares.— De (3 de fevereiro de \C^-\b. 24

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária, a Gaspar Barbosa,
natural do concelho de Coura, rilho de F"rancisco Rodrigues.—De õ de
fevereiro de 1Õ4D. 24

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Manuel Camelo Leonardo, natural da ilha Terceira,

rilho de Gaspar Gonçalves Loureiro.— De 24 de fevereiro de i('»4?. 2) r

Alvará de moço da camará crm a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Pedro Gomes de Freitas, natural da villa de Loulé,

rilho de Fernão Lopes.— De 24 de fevereiro de i(')4Í>. 21 v
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Alvará de moço da camará com íT moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Baltasar Peixoto, natural do concelho de Penatiel,
lilho de Francisco Peixoto.— De 24 de fevereiro de 1Õ43. 24 y

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da Índia, a Paulo Borges, irmão de Baltasar Peixoto.— De 24
de fevereiro de 1043. 24 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero e da índia, a Francisco .Marques, natural da Ribeira de Pena, tilho

de Bento Marques.— De 24 de fevereiro de 1Õ43. 23

Alvará de moço da camará com a nioradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a João da Cunha de Mello, natural de \'illa Viçosa, tilho

de outro do mesmo nome.— De 24 de fevereiro de i(J45. 25

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-
mero e da índia, a Thomc Borges, natural de Aguas Boas, termo de
Esgueira, lilho de António André.— De 24 de fevereiro de lú^b. 20

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Manuel Pousão Barbosa, natural do Alandroal, lilho

de Domingos Rodrigues Pousão.— De 6 de março de 1Ô4D. 23

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Manuel Rodrigues Pousão, irmão de Manuel Pousão
Barbosa.— De G de março de K'143. 2? r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero e da índia, a João de Basto, natural de Paços, termo da villa de
Basto, filho de Gonçalo Aflonso. De <> de março de i()43. 20 l'

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição da nu-
mero e da índia, a Fernão Martins Ribeiro, natural do Alandroal, tilho

de Baltasar .Mendes. — De ô de março de lO^b. 2 3 r

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Diogo Dias, irmão de Fernão Martins Ribeiro.— De u
de março de 1Õ43. 23 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco Mendes, natural de Fstrcmoz, filho de
Diogo .Mendes, cm attenção aos serviços de seu pac, em langcr.— De 6
de março de 1043 c 18 de março de 1G47. 2(»

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Domingos Pinto, natural de Lisboa, filho de João
Pinto. - De 7 de fevereiro de i<»43. 2('i

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Francisco Delgado, natural de Atouguia, filho de
(^hrisiovam (lomcs. - De h de março de ir>43. aô

Alverá de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condiçnu do nu-
mero c da índia, a Paulo \'az Baião, natural do concelho de Arcos de
Vai de Vez, filho de Domingos Vas. De 1 1 dç março de KÍ43. 2<'> r
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Alvará de moco da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero é da Índia, a Manuel da Silva, natural da villa do Beco termo de

Sosa, filho de .Manuel Dias.— De o de março de 164b. 2b y

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Rebello, natural de Setúbal, filho de Manuel

Fernandes.— De 20 de março de 1Õ45. 2O v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a Miguel Rodrigues, natural de Penedono, filho de

Domingos Rodrigues.— De 28 de março de 1Õ45. 2t) v

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da Ind^i, a Bento Rodrigues Leal, natural do Alandroal, filho de

Pedro Rodrigues.— De -/i de março de 1(143. 27

Alvará de moco da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Rodrigues de Carvalho, natural do termo de

Montemor-o-\'elho, rilho de Bartolomeu Rodrigues.— De 3i de março

de 1Õ45. 27

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da Índia, a Francisco Sanches, natural de Coimbra, filho de Simão

da Fonseca.— De 20 de março de 1645. 27

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Gabriel de \'ilkis Boas Furtado, natural de Barcellos,

filho de Si.vestre Gonçalves Furtado.— De 28 de março de 1G45. 27

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a José de Sepúlveda da Maia, natural de Évora, filho

natural de Fernão da Maia Furtado.—De 28 de março de 1645. 27 v

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a Christovam de Freitas, natural da Povoa de Sar.to

Adrião, rilho de Francisco Manuel. — De 2? de março de 1045. 27 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Julião Figueira, natural do Outeiro, termo de Óbidos,

lilho de Domingos Antunes.—De \b de fevereiro de if^r. 27 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da Índia, a .\mador Ferreira, natural da villa das Chãs, rilho de

Amador Ferreira.- De 2S de março de i<")45. 27 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada originaria e condição do nu-

mero c da Índia, a Luis Rodrigues, natural de .\lhus \'edros, filho de

Pedro da Costa. — De 23 de março de 104?. 28

Alvará de moço da camará cem a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero c da Índia, a João Toscano, natural de Évora, filho de Jacinto

Toscano. — De i") de março de ih^b. 28

Alvrri de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Domingos Martins, natural de Kvora, filho de Manuel
.Martins.- - De iH de março 4p i''43. 28
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a Manuel Pinto de Azevedo, natural de Guimarães, filho

de Jorge Pinto.— De 18 de março de 1645.

Folhas

28

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Pinto de Moraes, natural de Freixial, filho de
João Pinto.— De 20 de março de 1Õ4?. 28 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero e da índia, a Pedro de Becunha, natural de Lisboa, filho de João
de Becunha.— De 2.^ de março de UÍ45. 281^

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Collaço, natural do concelho de .A.regos,

filho de Domingos Gonçalves.—De 5 de fevereiro de ii'>4<i. 281;

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Pedro Fernandes de Azevedo, natural do concelho
de Aregos, filho de João Fernandes.— De 5 de fevereiro de 164(3. 28 I'

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Dionisio Correia, natural de \'illa Real, filho de António
Rodrigues.— De 5 de fevereiro de i*')4(>. 29

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Pinheiro de Carvalho, natural da villa de Car-
valho, filho de José Dias.— De iS de fevereiro de 1(34(3. 29

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a Gaspar de Almeida, natural da villa do Ladeiro,

comarca de ^ iseu, filho de Manuel Botelho. — De 19 de fevereiro de i(34(3. 29

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Alvares, natural da Quintella, concelho de
Azurara, filho de Simão Rodrigues. —De 19 de fevereiro de i(34(3. 29

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a António de Pina, natural de Arouca, filho de António
Fernandes. -De 19 de fevereiro de i(34<3. 29 /'

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Francisco Aranha, natural de Arouca, filho de João
Aranha. De i<t de fevereiro de ii'>4(''. 29 j'

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a João Gomes Duarte, natural da villa de I>eoniI, filho

de Alonso Hodriíziícs. De i<) de fevereiro de i("i4<3. 2<( V

Alvará de moço da camará com a mora fia c cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a António de Faria Barbosa, natural do termo de Bar-

ccllos, filho de Pedro Aflbnso. - De 2l< de fevereiro de i(34<>. 2'( ;

Alvará de moço da cam.tra com a mor.idia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da InJia, a António de .\i.ig.io de Pina, natural da villa de Ce-
lorico, filho de Gabriel de .Aragão. — De 22 de fevereiro de if^fi.
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António da Costa, natural de Lisboa, filho de Belchior

(ou Baltasar?) dos Reis.—De 19 de fevereiro de 1646. 3o

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a José da Costa, irmão de António da Costa.— De \<j

de fevereiro de 1646. •'°

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a João de Aragão de Pina, natural de Celorico, irmão

de .\ntonio de Aragão de Pina. De 22 de fevereiro de 1646. 3o

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a João Correia Borges, natural do logar do Moledo,

termo de Óbidos, filho de Pedro Fernandes.— De i3 de março de U146. 3o v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Vicente \'az Borges, natural de Atouguia, filho de

Vicente Vás.— De i5 de fevereiro de 1646. 3o p

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Manuel de Almeida, natural do termo de Viseu, filho

de Lourenço João. - De 22 de fevereiro de 1(146. 3o r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António do Basto Pereira, natural de Lisboa, filho

de Jerónimo do Basto Pereira.— De 25 de fevereiro de 1(14(1. 3o r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João da Cunha, natural de Penamacor, filho de António

Rodrigues.—De 27 fevereiro de 1646.
_

3i

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a António Fernandes, natural da terra da Feira, filho

de Fernão Gonçalves, pelos seus serviços nas fronteiras do Alemtejo,

onde foi ferido. De 27 de fevereiro de i()4(). 3i

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a (iaspar Ferreira de Almeida, natural do Cercal, termo

do Cadaval, filho de Kstevão F'erreira.— De 1 de março de i(")4(). 3i

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Gaspar Freire, natural deVilla Real, filho de Pedro

Gaspar.— De 22 de fevereiro de i(')4G. 3i r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a António de Magalhães, natural do termo da Villa

de Montalegre, filho de outro do mesmo nome.— De 27 de fevereiro

de i64<i. 3i V

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condiçã<i do nu-

mero e da índia, a Domingos Trigueiros, natural de Atouguia, filho de

Francisco João. De 2 de março de i(')4(">. 3i v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a .\ntonio de Coimbra, natur.il de Santo .\ntonio do
Tojal, tilho de Paulo de 0»imbra. - De õ de março de i<")4<>. 3i r
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a José Ferreira da Silva, natural de Lisboa, filho de
Domingos Ferreira da Silva.— De õ de março de 1641'). Sa

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Gregório Coelho, natural de Lvora, filho de António
Dias.—De 5 de março de 1Ô46. 3i

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a João de Magalhães, natural de Mafra, filho de Pascoal
Fernandes de Magalhães.— De 2 de março de 1Õ4Õ. 32

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordiníiria e condição do nu-
mero e da índia, a António Pereira de Almada, natural de Vai de FVeiras,

termo de Lisboa, filho de Bartolomeu Gemes de Almada.— De 22 de
fevereiro de Ut^u. 32

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a José Gomes de Almada, irmão de António Pereira

de Almada.— De 2b de fevereiro de 1640. 32 »;

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Bento Simões, natural de Arrifana de Sousa, tillio de
Manuel Fernandes, em attcnção a Domingos Rcbcllo Lobo, promotor e

deputado da Inquisição de Gòa, se embarcar para a índia, a servir o cargo
de Inquisidor.— De b de março de ir»4(). 32 v

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-
mero c da índia, a Manuel Fernandes, natural da Mealhada, termo de
Coimbra, filho de Sebastião Fernandes. De <> de março de i(J4<) 32 v

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a João Ferreira, natural de Lisboa, filho de Gaspar
Ferreira.— De N de março de ift^ii. 32 p

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a .Manuel Ferreira de Carvalho, natural de \'iseu, filho

de João de (Carvalho.— De 5 de março de i<">4fí. 33

Alvará de nv<o da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Bento Vieira Soares, natural do termo da ^'illa de
Arouca, filho de Simão Ferreira ^'elho. De 8 de março de i'')4'). 33

AlVEa*á de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Francisco Aranha, natural da Villa de Arouca, filho

de Sebastião \'ás.— De •> de marco de i'Í4<'>. 33

Alvará de mf)Ço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a João de Gocs, natural de Lisboa, filho de Agostinho
de íioes.— De K de março de it>4'í. 33

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a .M.mucl Soares da íiamn, cngcitado no Hospital de

Todos os Santos, de Lisl->oa. De 10 de março de i'')4''). 33 i'

Alvará de moço da camará com a moradia c cc\ad.i r>rdinnria c condição do nu-

mero c da India, a Sebastião Ribeiro de No\acs, natural de Alcmqucr,
filho de Sebastião Ferreira da Fonseca.— De b de março de wí^i. .^3 v
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
.

mero e da índia, a Domingos da ^'eic;a, natural de Caminha, filho de Tomé
Alvares.—De 23 de fevereiro de 1O46. -^-^ ^

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Thorpé Alvares da Veiga, natural de C^aminha, irmão

de Domingos da\"eiga.—De -lí de fevereiro de 1640. 32 v

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António \'iegas da Costa, natural de Lisboa, filho de

Gabricn'iegas.— De 11 de março de 1646. M

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a .Manuel de Pinho, natural de Arouca, filho de Diogo

Lucas.— De 10 de março de 1G46. 34

Alvará de' moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Pedro Rodrigues, natural de Parada termo de Bra-

gança, lilho de outro do mesmo nome.— De 11 de março de 164.6. 34

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Machado de Miranda, natural de .Montalegre,

filho bastardo de Francisco de Miranda.— De 7 de março de 1640. 34

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco Teixeira Rabello, natural de Aveiro, tilho

de Jerónimo Teixeira Rabello.— De 8 de março de 1646. 34 t>

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Francisco da Gama Pestana, natural da villa de Aveiras,

lilho de João Francisco de Seabra.— De -22 de fevereiro de 1646. 'Í4 p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Domingos Ferreira, natural de S. João de Pendora,

concelho de Hem\'iver, filho de João Ferreira. De i3 de março de 164''). 34 i>

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e conJição do nu-

mero e da índia, a Francisco .Martins Rabello, natural do Pombeiro, filho

de António Gonçalves.— De i3 de março de 1640. 34 ;•

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António 'lYavassos, natural do Pombal, filho de Diogo
Travassos. — De 1? de março de i(')4("). 33

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a João Baptista, natural da Ilha de S. .Miguel, filho de
Manuel Pinheiro. De i3 de março de ii')4<"). 35

Alvará de moco da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Francisco Soares, natural de S. Nicente do Penso,
termo de Braga, filho de Francisco Gonçalves. -De 14 de marro de iÕ4l>. 35

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a .\ntonio de Figueiredo, natural de .Mosellos, termo de
N'iscu, filho de .Miguel de Figueiredo. De \b de março de 1646. 35
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Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero e da Índia, a Nicolau ^"erreira Rebello, natural de Ferreirim, filho

de Bartolomeu Fernandes. — De 14 de março de 1Õ40.

Folliu

35» V

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Manuel .Mendes, natural de Lisboa, filho natural de
Gaspar Mendes.— De 14 de março de iÔ4t3. 33 V

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Basilio de Miranda, natural do Sobrado, concelho de
Ribeira de Pena, nlho de Francisco de Barros.—De 14 de março de it.i4t). 35 V

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Gabriel de Aragão, natural de Celorico, filho de António
de Aragão. De i3 de março de 1646. 33 V

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Francisco de Aragão de Pina, natural de ("elorico,

filho de Gabriel de Aragão.— De i3 de março de ib4(5. 36

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Domingos Borges, natural de .\goas Boas, termo da
^'illa de Fsgueira, filho de Manuel Franco.— De i3 de março de 1640. 36

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Francisco de .\zevedo, natural de .\veiro, filho de
Manuel de Azevedo.— De 14 de março de iiqíi. 36

Alvará'de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mc^ro c da índia, a Domingos de Azevedo, natural de Aveiro, irmão de
Francisco de Azevedo. De 14 de março de i<')4ii. 36

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Gaspar Baptista, natural da .Malhada, termo de Coimbra,
filho de João Baptibta.— De i3 de março de ii)4<). 36 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero c da índia, a .Manuel Camello, natural de Lisboa, filho de outro do
mesmo nome.- -De i5 de março de i'"'4<'i. .^<i V

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a João Gomes, natural dos Fetais, termo de Lisboa,
filho de Francisco Alvares. -De 14 de março de i(')4<"i. 361/

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Manuel Correia, natural de Benavente, filho de Gaspar
Correia.- De iil de março de i64<>. 36 I'

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condirão do nu-

mero e da índia, a N iccntc Martins, natural de Benavente, filho de Álvaro
.Martins Frade. — De i<i de marvo de i"'4'<. 37

Alvará de moço da camará com .i mnridin c cevada ordmaria c condiçã<j do nu
mero e da índia, a Domingos Pinto de Brito, natural do concelho de Pe-

naguião, filho de Domingos Teixeira. De |X de março de 1646. 37
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Luis Guedes, natural do concelho de Penaguião, filho

de Domingos Teixeira.— De 18 de março de 164G. 37

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Cosme Rodrigues, natural de Coimbra, filho de Manuel

Jorge.— De iS de março de 1646. 37

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Manuel da Cruz, natural de Coimbra, filho de Simão

Duarte.—De 17 de março de 1646. 37 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Domingos Gonçalves, natural do Paul, termo de San-

tarém, filho de António Gonçalves.— De 18 de março de 1640. 37 p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Manuel de Oliveira, natural da Charneca, termo de

Lisboa, filho de Pedro Fernandes.—De i3 de março de 164Õ. 37 t>

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição dojiu-

mero é da índia, a Domingos Lopes Figueiredo, natural de Guimarães,

filho de Manuel Lopes.—De 17 de março de 164(3. 37 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Pedro Nunes da Silva, natural de S. Cosmado, co-

marca de Barcellos, filho de António Gonçalves Nunes.—De 16 de março
de 1G46. 38

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a PVancisco Pereira Matoso, natural de Lisboa, filho

de Simão Pereira.— De 11 de março de 1646. 38

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel da Rocha, natural de \'iseu, filho de Manuel
Fernandes.— De ili de março de ih^6. 38

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Roque da Cunha, natural da Guarda, filho de Manuel
Gomes. — De 21 de março de 164(5. 38

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a Luis de Araújo de Barros, natural de Lisboa, filho

de Pedro de Barros. — De .21 de março de 1646. 38 p

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Luis Rodrigues, natural de Setúbal, filho de Domingos
Rodrigues.— De i(') de março de i(J4(). 38 z»

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a João Nunes, natural do Porto, filho de João Nunes.

—

De ii de ni:irço de 1646. 38 1»

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a António Coelho, natural de Nabainhos, termo de
Gouveia, filho de António Fernandes Coelho.— De i(') de março de 1646. 38 p
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Manuel Coelho, natural de Cortes, termo da villa de

Linhares, filho de António Lourenço.— De 6 de março de 1Ó46. 3g

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a Manuel Lourenço, natural de Cortes, filho de João

Lourenço.— De 16 de março de 164Õ. 3y

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Borges Botelho, natural de Gouveia, filho do

Simão Borges Botelho. —De 21 de março de 1640. 39

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Belchior Monteiro Rebello, natural de Mesão Frio,

filho de Domingos Collaço.— De 21 de março de 164I). 3g

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Filipe Jutarte de Azevedo, natural de Arouca, filho

Domingos Juzarte.— De 21 de março de 1Õ46. ig p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Ferreira de .\zevcdo, irmão de Filipe Juzarte.

—

De 21 de março de ih^h. 3g v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a André da Mota, natural de Coimbra, filho de André
Lopes da Mota.—De 21 de março de 164Ó. 39 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a .Manuel da Nave de Almeida, natural de Algodres,

filho de Baltasar da Nave.—;De 24 de março de i(>4ti. 391*

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a António Lopes, natural de Punhete, filho de António

Lopes Gameiro. - De 14 de março de ii'i4'i. 40

Alvará de moço da camará com 406 réis de moradia por mês e 7, de cevada por

dia, cujo foro lhe pertence por seu pac, a Pedro Vás de Abreu, estante

na índia, morador cm Cocnim. natural de Valença do .Minho, filho de

Agostinho de Abreu Bacellar; pelos seus serviços nas ditas partes da

índia.- De 22 de março de i<Í4<"). 40

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Sebastião Pereira Rebello, natural do concelho de

Coura, filho de Gaspar Rebello. De 23 de março de \h^*'K 40

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinana e condição do nu-

mero e da índia, a António Novaes de Carvalho, natural de Lisboa, filho

de Simão Novaes de (">arsalhn. De 23 de março de 1646 40 p

AlTará de moco da camará com ^t** reis de n ',\ de cevada Por

dia c condivão do numero e da índia. 1 . natur.il d.i aldeia

de Nogueira, filho de António Rodrigues, peio» seus serviços na armada
que foi ao Brasil cm i<>44, e como soldado de cavallo, cm Klvas. Do
22 de março de i«')|(i. .\<^ v
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a António da ^'eiga Cortês, natural de Lisboa, filho

de Simão da \'eiga.-rDe 23 de março de UÍ46. 40 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Sebastião Rebello Machado, natural de Beja, filho

de Diogo Rebello Machado.—De 23 de março de 1(146. 40 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco Carneiro Murzello, natural de Lisboa, filho

de Matias Carneiro.^De 23 de março de 1646. 41

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Lopes da Silveira, natural de Lisboa, filho de

Manuel António \'illas Boas.— De 24 de março de 1646. 41

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Manuel Galvão, natural de Campo Maior, filho de

Pedro Galvão.— De 23 de março de 1646. 41

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Barreto da Silva, natural de Bobadela, filho

de Baltasar da Silva; pelos seus serviços na fronteira da Beira.—De 21

de março de 1646. 41

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Franco, natural de Lisboa, filho de João Luis.

—

De 24 de março de i(')4Ô. 41 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Gomes, natural de Lisboa, filho de Domingos
Francisco.— De 23 de março de 1646. 41 j^

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Alvares, natural de Cela, coutos de Alco-

baça, filho de Francisco Jorge.— De 2? de março de 1646. 41 v

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Domingos da Fonseca Soveral, natural do concelho
de Oliveira do Conde, filho de João de Soveral, moço da camará.— De
2? de março de i(Í4<>. 41 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a F"rancisco da Fonseca Soveral, irmão de Domingos
da Fonseca.— De 2.^ de março de \i'^^^. 42

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero c da Índia, a .\maro da Rocha, natural de A\eiro, filho de António
da Rocha.— De ib de março de 1^46. 42

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
rhcro e da índia, a .Manuel Peres, natural de Kvora, filho de Baltasar
Peres. De 27 de m:irco de i'"i|<'i. 42

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a IVancisco de Figueiredo, natural de Thomar, filho

de Filipe da Silva. De 2Í> de março de 1ÍÍ4Ô. 42
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Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a João de Figueiredo, natural de \'iseu, filho de João
Alvares.— De 23 de março de 1646.

Folhas

42 u

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-
mero e da índia, a João da Costa, natural de Tancos, filho de António
da Costa.— De 2 3 de março de iÕ4Ô. 42 p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a José de Barros, natural de Viseu, filho bastardo de

De 28 de março de 1646.António Rodrigues de Carvalho. 42 V

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a José Marinho, natural de Lisboa, filho de Luis Ma-
rinho de Azevedo, pelos seus serviços no Algarve, como soldado, depois

da aclamação.— De 28 de março de 1646. 42 V

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a João da Silva, natural de Lisboa, filho de .Manuel da
Silva.— De 27 de março de 11)46. 43

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a António Soares, natural de Santa Comba Dão, filho

de António de Seixas, pelos seus serviços no Brasil, como soldado, desde
i638 até i<)4o.— De 23 de março de iÔ4(>. 43

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a José de -Vlmeida, natural do concelho da freguesia

da Gieira, rilho de José de Almeida.— De 27 de março de i<')4(). 43

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Francisco, natural de Torres \'cdras, filho de

Álvaro Francisco.— De 29 de março de i<')4<i. 43

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a .Manuel Frocs, natural de Torres Vedras, irmão de
António Francisco. Do 2>\ de março de i'')4ii. 40 V

Alvará de moço da camará com a mor.idia c cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a António Carneiro, natural de Setúbal, rilho de Manuel
Carneiro.— De aS de março de 1640. 43 V

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a (iaspar Pereira de Aguiar, natural de Almada, filho

de Gonçalo Pereira. —De 27 de março de i<Í4h.

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a João Hodrigucs de Sousa, natural do concelho de Laza-

rim, comarca de Lamego, rilho de Francisco Mendes de Sousa.— De 20

de março de iÕ4<i.

•I
^
'

».< I-

Alvará de moço do camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Manuel Hibciro, natural da villa de Cela, coutos de

.Mcobaça, filho de Domingos Jorge.-- I)c i<'i de março de ihjf"».

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condiç.lo do nu-

mero c da índia, a .Manuel I^bo, natural da villa de Pom"-;. iilli.> Ic

Francisco I>obo. De 22 de março de i«»4('».

4\

A\
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel do \alle, natural de Évora, tilho de Rodrigo

Annes.— De 22 de março de 1G4G. 44

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João de Sul, natural da villa de Mois, comarca de

^'iseu, tilho de Francisco de Sul.^De 27 de março de 1646. 44

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Damião de Andrade Barriga, natural de Torres ^ edras,

tilho de Christovam de Andrade Barriga.— De 24 de março de 1640. 44 v

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Gaspar Cerveira, natural de Setúbal, filho de Manuel

Soares da Silva. -De 11 de fevereiro de 1647. 44 »*

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a António de Siqueira do Basto, natural da Ervedosa,

filho de \'icente João.— De i3 de março de i(")47. 44**

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Gonçalves, natural do Alandroal, tilho de

Belchior Gonçalves.— De 14 de março de 1647. 44 »*

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Gomes Freire, natural do Mosteiro de Mata-

cães, termo de Torres V^edras, filho de João Freire.— De iS de março

de H')47. 4^

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Manuel Alvares, natural da Ilha de S. Miguel, filho

de Nicolau Domingos.— De 11 de fevereiro de 1647. 4^'.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a João Cabral, natural de ^'iseu, filho bastardo de Gomes
de Andrade (Cabral. De 17 de fevereiro de ir)47. 4^

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a João Fernandes, natural de Arouca, filho de outro

do mesmo nome. De 21 de fevereiro de 1Õ47. 4^

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Bento Fernandes, irmão de João Fernandes. -De 2i

de fevereiro de i"")47. 4^ ''

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Sebastião de Sousa de Matos, natural de Benavente,

filho de João Lopes de Matos. De 17 de fevereiro de i'')47. 45 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Domingos de Pinho, natural de Villa Nova, termo de

Arouca, filho de .Manuel de Pinho. De 21 de fevereiro de it'»47. 45 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Francisco Rodrigues Delgado, natural de Arouca,

filho de João R()driguc>. De 21 de fevereiro de ir>47. 4-^ ''
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a António Vieira de Sousa, natural de Lisboa, filho de
João ^'ieira de Sousa.— De 23 de fevereiro de 1Õ47.

Folhas

40

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da Índia, a João Seabra, natural de Lisboa, tilho de Luis No-
gueira.— De 28 de fevereiro de 1647.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu
mero e da índia, a Domingos Soares Narela, natural de Angeja, filho de
João Soares.— De 28 de fevereiro de 1Õ47.

46

46

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Domingos de Pinho da Silva, natural de Loures, filho

de .Miguel Pinheiro da Silveira.— De 11 de fevereiro de 1G47. 4<'

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

n)ero e da índia, a Estevam Pinheiro da Silveira, natural de lx)ures,

filho de Miguel Pinheiro da Silveira. — De 11 de fevereiro de 1Õ47. 46 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Franco, natural do Alcaide, termo da Covi-
lhã, filho de Roque João.— De 5 de março de ir)47. 4() V

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a António Ferreira, natural de Montalegre, filho de
António Gonçalves. De 17 de fevereiro de i<)47. 4Ô V

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco Lopes de -Moraes, natural de Bragança,
filho de Francisco Lopes.—De 5 de março de 1647.

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Raposo, natural de Loulé, filho de João Gon-
çalves.— De 5 de março de 1*347.

46 I»

\7

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António da Fonseca, natural de^'ilIa Real, filho natural

de Luis ^'az da Fonseca.— De H de março de i'>47. 47

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Manuel de .Moura, natural de Setúbal, filho de outro

do mesmo nome.— De 2K de fevereiro de M>47. 47

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Luis Correia, natural de Alcoentre, filho de Luis

(Correia c neto de Brás Correia, que foi moço da camará, cujo foro lhe

pertence por seu avô, por o não ter tido seu pai.— De 2b de fevereiro

de i'>47. 47

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Manuel Pinto, natural da Gollcgã, filho bastardo de
João Pinto. — De 14 de março de i'>47. 47 '•

Alvará de moço da camará com a moradia c ccvaJa »>rdin,iria c cí»ndição do nu-

mero c da índia, a Manuel Pinheiro, natural de \'illa \'iço!«a, filho de
João RíKlriguc^. I)c i3 de março de i'M7- 17''
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António da P^onseca Furtado, natural de Arouca, filho

de André Lopes.— De i3 de março de 1Ô47. 47 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Domingos Thomásda Mota, natural de Fontcllo, filho

de Jerónimo Fernandes Pessoa.— De 8 de março de 1647. 47 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Thomás de Miranda, natural de Fontello,

filho de Francisco Thomás de Miranda.— De 8 de março de 1647. 48

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel de Mendonça Furtado, natural da Insã, termo

da villa de Castendo de Penalva, filho de Manuel de Mendonça, moço
da camará.— De 14 de março de 1Ô47. 48

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Lançarote Rodrigues Peixoto, natural de Alpiarça,

filho de Manuel Pires Peixoto.— De 17 de março de 11)47, 48

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco Moreira, natural do Troviscal, filho de Pedro
João.— De iK de março de 1647. 48

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel de Miranda, do Troviscal, filho de António
Alvares de .Miranda.— De 18 de março de \(^^,~^ 48 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a António Nunes, natural de Linhares, filho de António
Fernandes.— De 18 de março de i''47. 48 v

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a José da Costa, natural de Lisboa, filho de António
Pereira.— De 21 de março de 1Õ47. 481»

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Pacheco Borges, natural de Ponte do Lima, filho

de Pedro Horges I'acheco.— De 17 de março de 1647. 48 v

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a António Rodrigues Pcdrado, natural de Lisboa, filho

de Heitor Homem Pedrado.— De 10 de março de 1647. 49

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a António dos Santos, natural de Matacães, termo de
Torres Vedras, filho de Jorge Fernandes.— De i'h de março de i<í47. 4h

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mera e da índia, a Gaspar dos Reis, natural de Lisboa, filho de Manuel
Gonçalves. De i\ de março de ii>47. 49

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
rnero c da índia, a .Vntonio Cordeiro da Fonseca, natural de Azeitão,
filho de Inácio Cordeiro.— De 21 de março de 1647. 40
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Paulo Teixeira, natural de Guimarães, filho de Do-
mingos Teixeira.— De 2 1 de março de i*»47.

Folhis

49"

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Manuel de Quintão, natural de \'illa Viçosa, filho de
Christovão de Quintão.— De 23 de março de 1647. 49»'

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a .Vndré Cabreira de Andrada, natural da Covilhã,
filho de Francisco Cabreira.— De 21 de março de 1647. 49 V

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Gomes, natural de Aroes, termo de Pêra, bispado
de Lamego, filho natural de João Lopes.— De 23 de março de 1Õ47. 49''

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Domingos Gonçalves, natural de Santa .Marta, con-

celho deVilIa de Aguiar, filho de João Gonçalves.—De 20 de março de

1647. 5o

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a .Vntonio do Amaral, natural do logar de Roda, con-

celho de Azurara, filho de Manuel Paes do .\maral.— De 27 de março
de 1647. 5o

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do na-
mero e da índia, a Jerónimo Cerqueira de Carvalho, natural de Guima-
rães, filho de Pedro Cerqueira. — De 27 de março de 1047. 5o

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a .Manuel .Marques Pereira, natural de Lobelhc, concelho
de Azurara, filho de Ascenso Gonçalves. — De 27 de março de 1(547. 5o

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada} ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Inácio Vieira C^ardoso, natural de Guimarães, filho

de Bartolomeu Antunes. De 27 de março de i<Í47. 5o

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Gaspar Lopes de Sousa, natural de Celorico de Basto,

filho de Gonçalo Lopes.— De 2S de março de i'>47. 5o

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Francisco Alvares, natural do termo de .Monsão, filho

dcThomé Alvares.— De 28 de março de i'>47. ?o r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Teixeira de Mendonça, natural de Almoster,
filho de Thomé Alvares.— De 23 de março de i<">47. I^O I'

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Francisco J.i Cunha, natural da villa de (^arapito,

filho de Francisco Fernandes. De i3 de março de i<">47. 5i

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Sebastião de Figueiredo Bandeira, natural de Oliveira,

comarca de Viseu, filho de Manuel Pessoa. -I)c 20 de març^o de 1647. .Si
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António dos Santos Borges, natural de Ílhavo, filho

de Roque Francisco.—De 29 de março de 1Õ47. 5i

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Nunes, natural de Elvas, filho de Brás Nunes.—
De 29 de março de 1647. 'I

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Coutinho, natural da Ribeira Branca, termo

de Torres Novas, filho de Silvestre Coutinho.— De 3o de março de 1647. 5i f

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Rosado, natural de Évora, filho de Custodio

Pires.—De 12 de fevereiro de 1644. 5i v

Apostilla mandando que se cumpra o alvará antecedente por Manuel Rosado

estar nas partes da índia.— De 21 de março de 1647. 5i r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Leitão de Carvalho, natural do Cercal, termo

de Cadaval, filho de Álvaro Leitão.—De 2 de abril de 1647. 5i v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António da Cunha, natural de Lisboa, filho de Estevão

da Cunha.— De 2 de abril de ;G47. 52

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António de Briones, natural da ilha Terceira, filho

de Francisco V^az.— De 3 de abril de 1647. 52

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Gonçalves, natural do Alandroal, filho de Diogo

Gonçalves.— De 3o de março de 1647. 52

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a José Teixeira Rebello, natural de Aveiro, filho de Jeró-

nimo Teixeira Rebello, cujo foro lhe pertence por seu pae.— De 29 de

março de 1647. 52

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, e Álvaro de Macedo Pinto, natural de S. Martinho,

hlho de Pedro Pinto.—De 3o de abril de i(")47. • 52 p

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a Jerónimo Correia da Silva, natural de Alemquer, filho

de .Manuel da Silva.— De 3o de abril de 1647. 02 v

Alvará de moço da camará cnm a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a FYancisco Vieira, natural do Couto de Lavos, termo
de Montemrtr-o-N'clho, filho de Custodio da Maia. -De 4 de abril de
i<'.47. 52 V

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a João Rodrigues de Moraes, natural de (-hacim, filho

bastardo de Domingos Fernandes. — De 3o de março de i'>47. 52 p
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Domingos Gonçalves Castanho, natural de Tancos,
filho de Lazaro Nunes.— lie 5 de abril de i''>47.

Koin»

52 V

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero e da Índia, a Gaspar ^'icentc .Martins, irmão de Domingos Gon-
çalves Castanho.—^De 3 de abril de i<'47. 53

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a João Thomás de Proença, natural de Fontello, lilho

de Gaspar Proença.—De 2 de abril de 1Õ47. 53

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Rodrigues Monteiro, natural do Mogadouro,
filho de João Monteiro.— De 5 de abril de 1647. 53

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Manuel de Brito, natural de Pombal, filho de Simão
Pires.— De b de abril de MÍ47.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a Manuel Quaresma, filho de outro do mesmo nome,
natural de Lisboa.— De 2<S de março de 1U47 e apostilla de 26 de feve-

reiro de i'>49. 53

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Julião Rodrigues .Manso, natural de Castello Novo,
filho de Feliciano Constantino. — De 5 de abril de 1Õ47. 53 1/

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Domingos Mexia de^'idei^a, natural de Campo .Maior,

rilho bastardo de Francisco \'idcira Mexia.— De 4 de abril de i<"»47. 53 I'

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero c da índia, a Francisco Nogueira, natural de Guimarães, filho bas-
tardo de Jnsc Nogueira.— De 7 de abril de i()47. 53 1-

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Simeão da (^unha, natural de Braga, filho de Pedro
Galvão. -De 7 de abril de HÍ47. 53 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu
mero c da índia, a João Roas da Fonseca, natural de .Vrruda, filho de João
Roas.— De 7 de abril de i*)47. 53 p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a Manuel de Loureiro Botelho, natural de Cannas de Se-
nhorim, filho de I^^aro liorgcs.— De N de março de i'>47.

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Manuel Fernandes, natural do Oiuto de .Maiorca,

termo de Montemor, filho de Df)mingos Fernandes. De 7 de abril de
1647. ^

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia a Manuel Fernandes Portalcs, natural do Couto de
.Maiorca, filho de Anionio Fernandes Portalcs. -De 7 de abril de MÍ47. í>4
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Bento Rodrigues Cardoso, natural de Setúbal, filho

de Domingos Rodrigues.— De 6 de abril de 1647. ^4

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Bernardo Pereira de Sousa, natural de Amarante,

filho de Manuel Alves Pereira.—De 6 de abril de 1647. 64

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a António Peixoto, natural de Amarante, filho de Gon-
çalo de Macedo da Cunha.- -De 6 de abril de 1647. 64 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Jerónimo Correia, natural de Ormello, filho de Balta-

sar Gonçalves.— De 9 de abril de 1647. 54 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Diogo Gomes Pacheco, natural de Elvas, filho de Agos-

tinho Dias.— De 9 de abril de 1Õ47. 64 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Guedes, natural de Arouca, filho de outro

do mesmo nome.—De 9 de abril de 1647. 54 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Ferreira, natural do concelho de Ferreiros de
Tendaes, filho de António Gonçalves.— De 9 de abril de 1Õ47. ^4 ''

Alvará de moço da camará com a moradia e cerada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, não vencendo moradia emquanto andar nessas partes,

a .Manuel Craesbeck, estante na índia, natural de Lisboa, filho de Paulo
Craesbeck.— De 9 de abril de 1647. 55

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António de Oliveira, natural de Setúbal, filho de Ma-
nuel de Oliveira.—De 10 de abril de 1647. 55

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Luis^'ogado, natural de Lisboa, filho de Jerónimo de
Vallc.— De i3 de abril de 1647. 55

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Pedro Machado de Faria, natural do termo de Gui-
marães, filho de João de Faria.— De i3 de abril de 1647. 55

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a António Pinheiro, natural de Coimbra, filho de Do-
mingos Pinheiro.— De i3 de abril de 1647. 55 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero c da índia, a .António de Novaes, natural de Ourem, filho de Fran-
cisco .Moraes. De i3 de abril de 1Ô47. 55 r

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-
mero c da índia, a Severino de .Matos, natural de Nabaes, termo de Gou-
veia, filho de Manuel Gomes Cabaço.— De 8 de março de i<Í4S. 55 v
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Damião de Matos, irmão de Severino de Matos. —
De !~í de março de 1048. bb v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Cardoso, natural de Linhares, filho de Gas-
par Cardoso.— De S de março de iÔ4!S. 55 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco Nunes de Carvalho, natural de Azambuja,
filho de António Carvalho.— De 8 de março de 1G48. 5ô

Alvará de moco da camará, a João Nunes, irmão de Francisco Nunes de Carva-

lho.— De 8 de março de 1Õ48. 5tl

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da Índia, a António da Silva, natural de Lisboa, filho bastardo

de outro do mesmo nome.— De 2 de março de 1648. 5ô

Alvará de moço da camnra com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Paulo de Moura, najural de Lamego, filho de Paulo
Gonçalves.— De 14 de março de i('>48. 5b

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Pedro Soares de Mendonça, natural de Lisboa, filho

de Filipe Lourenço Cabo Grosso.— De 17 de março de 1Õ4S. 5(3

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Gaspar Nunes Esquivei, natural de Hvora, filho de

Francisco de Carvalho. — De 17 de março de i<)4?<. .5(') ;•

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Sebastião de Carvalho, natural de Kvora, filho de

Francisco de Carvalho.— De 17 de março de i''<48. 5õ v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Manuel da Gama, natural de Fvora, filho de Fran-

cisco de Carvalho.— De 17 de março de 1648. 5("» ;•

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a António Ferreira da Silva, natural de Lisboa, filho

de Chrisiovam P'errcira.— De 27 de março de i()4X. rti ;

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da InJia, a Manuel da (>osta da Silva, natural de S. I>ourcnco

de Kntre Homem c Cavado, filho de Domingos da Costa. - De 27 de

março de 1^48. 5<"> '*

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condiçáo do nu-

mero c da índia, a Manuel Ribeiro, natural de Lisboa, filho de Belchior

Ribeiro.— De 27 de março de i''>48. 37

Alrará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Lui» Ncio, natural de Palmella, filho de João Neto. -

De 21 de março de i<Í48.
'"'',
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Baptista, natural de Santarém, filho de Luis

de Couto, pelos seus serviços nas fronteiras do Alemtejo desde i()_i4 até

i()4-j.— De 2 1 de março de 1648. 27

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Freire, natural de Almada, rilho de Manuel

Rodrigues Henriques.— De 21 de março de 1048. Sy

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero ê da índia, a Francisco de Andrada, natural de Castainço, termo

de Tenedono, rilho de João André.— De 21 de março de 1648. Sy v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do jiu-

mero e da índia, a João dos Santos, enjeitado no Hospital de Lisboa.

—

De 21 de março de 1648. ^7 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Carlos da Fonseca, natural de Lisboa, filho deThomé
do \'alle. — De 27 de março de ii')48. 57 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Quaresma' do \'alle, natural de Lisboa, filho

de Thomé do Nallc.— De 27 de março de 1G48. S7 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a \'icente Luis Soares, rilho de António Luis, pelos ser-

viços de seu pae na Casa dos Vinte e Quatro de Lisboa, em 1G4G.— De 21

de março de 1Ô48. 67 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária' e condição do nu-

mero e da índia, a Pedro do Couto, natural de Santa Cruz de Riba Tâ-
mega, filho de Pedro Jorge.— De 21 de março de 1648. b8

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Rafael Gomes Freire, natural de Nossa Senhora da
Oliveira, termo de 1 orres Vedras, filho de João Freire. — De 29 de março
de 1(148. 58

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Conçalves, natural da Fronteira, filho de

Domingos Fernandes.— De 2() de março de 1648. 58

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a José Barbosa, natural de Barcellos, filho de Belchior

Barbosa.— De 29 de março de i(")48. 58

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Agostinho Frutuoso de Moraes, natural de Aladra,
filho de João Frutuoso de Andrade.— De 24 de março de 1G48. 58

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a .Manuel Comes Sameiro, natural do Alandroal, filho

de André Gomes.— De 3i de março de i<')48. 58 p

Alvará de mf)ÇO da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a .Manuel Rodrigues Barbosa, natural do Alandroal, filho

de Fernão Rodrigues.— De Ki de março de 1G48. 58 i*

«
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a João Rodrigues Barbosa, natural do Alandroal, filho

de Francisco Rodrigues Pousão.— De 3i de marco de 1Õ48.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Luis Cardoso de .Menezes, natural de Arouca, filho

de Luis da Fonseca \'arel la.—De 3i de março de 1648.

Folhas

58 j;

58 f

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a João da Fonseca, natural de Arouca, filho de Domin-
gos Francisco.— De 3i de março de i6^x.

Alvará de moço da can^ara com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da Índia, a Domingos Soares, naturgj da freguesia de Chav
filho de Sebastião Soares Zuzarte. — De j!i de março de i<")48.

es.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a André Correia, natural de Guais (Govos?), termo de
Barcellos, filho de Domingos Fernandes.— De 2 de abril" de 1648.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Manuel da Ponte Leitão, natural da Ribeira Grande
(Ilha de S. Miguel», filho de Domingos Rodrigues.— De i de abril de 1Õ48.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a João de Gouveia Arnaut. natural dos Cadafacs, termo
de Alemquer, filho de João Arnaut.— De 2() de março de i(")4'S.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a .\nionio Ribeiro, natural das Cortes, termo de Leiria,

filho de .\ntonio (torreia.— De 3 de abril de i<'i48.

58 r

59

59

59

=9

59

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero e da índia, a Sebastião Teixeira, natural de Povos, filho de Manuel
Preto de Carvalho.— De 27 de fevereiro de n">4i|. ?0 I'

Alvará de moço da camará com a moradia e ce\ada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Manud Pinto, natural do Porto, filho de Francisco
Alvares de Araújo.— De 27 de fevereiro de m'>4q. 5o I'

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero c da índia, a Domingos Rodrigues de /\guiar, natural de Villa Nova
de Gaia, filho de Bernardo de Beçares e Aguiar.— De 27 de fevereiro

de i<"i4<i. ?o V

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-
mero e da índia, a .Manuel de \'argas de Mendonça, natural de Mertola,
filho de António de \'argas. — De 27 de fevereiro de 164(1. 5<) p

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-
mero c da índia, a Valério de Matos, natural de Seixo, termo da Guarda,
filho de António de Matos.— De 27 de fevereiro de i'*>49. "•o

Alvará de moço da cnmara com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a Inácio Neto de Afonscca, natural de Lisboa, filho de
João Neto. — De 27 de fevereiro de i'>4y. (X»
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Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Couraça, natural de Braga, filho de Manuel

Dias.—De 2 de março de 1049

Folhas

bo

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero è da índia, a Manuel Sardinha, natural de Elvas, filho de João Sar-

dinha.— De 5 de março de 1649. ^o

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Manuel Ferreira, natural de Atouguia da Baleia, lilho

de Simão Francisco.—De b de março de 1649. Co

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António P*nto Ferreira, natural de Lisboa, filho natu-

ral de Miguel Ferreira Pinto.— De 10 de março de 1649. bo v

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Leonardo Carvalho, natural de Lisboa, filho de An-

tónio Carvalho.— De 2 de março de 1649. bo i>

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Jacinto de Andrade de .Moreira, natural de Lisboa, filho

de Roque Simões Durão.— De b de março de 1649. bo r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a .Manuel Antunes de Carvalho, natural de Lisboa,

filho de Manuel Antunes.— De 27 de fevereiro de 1(349. ^'-' ^

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Carlos Gomes de Almeida, natural de Lisboa, filho

de António Comes.— De (> de março de i''>49. bo v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Bernardo Pereira da Silva, natural das Caldas da

Rainha, filho de Kusebio da Silva.— De b de março de it'>49. t3i

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a João Duarte, natural de Atouguia, filho de João .Mar-

tins.— De i3 de março de 1049. Gi

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Roque Leal, natural de Lisboa, filho de Manuel Gon-
çalves Leal.— De 22 de março de i'>49. Gi

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a João Tei.xeira, natural da Arrifana, termo da Guarda,
filho natural de .Vntonio Pinto. De 18 de março de ib49. •>!

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a .Manuel Jorge, natural de Monte Coro, filho de Fran-

cisco Jorge. — De i3 de março de Mqy. 'u

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Martim Carvalho, natural de Lisboa, filho de Fran-

cisco Carvalho.— De 18 de março de i(>^9. bi v
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero e da índia, a Luis Gabriel, filho de Francisco Cano. natural de Se-
vilha, em attcnção ao que foi representado por sua mãe, D. Christina
Arcas.— De 12 de março de 1Õ49.

Foi lia Ti

Oi r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Brás Coelho, natural de Évora, filho de .Manuel do
\'al!e.— De 24 de março de iÕ4t». 01 p

Alvará de moço da camará com 406 réis de moradia por mês e 'A de cevada
por dia, foro lhe pertence por seu pae, a .Manuel .Moreira, natural de
S. Pedro do Sul, filho de Luis Oliveira.— De 24 de março de 1Õ40. Oi V

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, onde servirá dois annos, a Francisco de .Moura, natural

de Lisboa, filho de outro do mesmo nome, cm attenção a tcr-se embar-
cado cm duas armadas da costa e servido nas fronteiras do Alcmtcjo.

—

De i3 de março de 1649. 20

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a João de Sousa Leitão, natural de Évora, filho de Ma-
nuel Dias Leitão.— De 14 de março de i'')4<).

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António de .Moura Lobo, natural de Lisboa, filho de
Luis de Moura.— De i3 de março de i(>_]o. 02

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, onde servirá dois annos, a João de .Moura Lobo, irmão
de António de .Moura lojbo.— De i3 de março de 1640. 02

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da Indi.i, onde servirá dois annos, a José de Moura Lobo irmão
de João e António de .Moura Lobo.— De i3 de março de 11)41). ii2 ;•

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a João da Costa de Sampaio, natural da freguesia de
Unhão, filho de Pedro Manuel.— De i3 de março de n')4(). i)i ;

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Thomás da Arruda, natural da Batalha, filho de outro
do mesmo nome.— De 23 de março de 104(1. (,j /•

Alvará de moco da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Manuel .Machado, natural das Alcáçovas, filho de Pe-

dro Machado Piteira.— De 28 de março de i(")4(|. (>2 ;•

Alvará de moço da cam;ira com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Francisco da Silva, natural do termo de Óbidos, filho

de João Francisco da Mata. — De 27 de março de lú<^^}. ••.3

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero c da Indi.i, a João Hodrigucs .Mota, natural do logar de Travasse,
filho de João Rodrigues. -De 23 de março de ii')i). r,-\

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Sebastião Nunes, natural do Lavradio, filho de Fran-

cisco Va/. Moniz. -De 23 de março de i<i4<(. (",3
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Manuel Ribeiro da Costa, natural de Lisboa, filho de

Pedro Ribeiro Lopes.— De ib de março de 1649. ô3

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condiçiJo do nu-

mero e da índia, a Manuel da Costa, natural da villa de Botão, lilho de

Francisco da Costa.—De 27 de março de 1649. C3

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Francisco, natural de Tamegos, junto a

Coimbra, filho de Manuel Francisco.— De 2^ de março de 1649. 63 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a António \'az, de Ois de Baixo, comarca de Coimbra,

filho de outro do mesmo nome. — De 28 de março de 1049. 63 p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Bernardo .Martins, enjeitado em Lisboa.—De 28 de

março de 1649. .
63 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Francisco da V'^eiga, natural de ^'eiros, filho de Mar-
celino da N'eiga.—De -ib de março de 1649. 63 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a .Manuel Correia da Costa, natura! de Lisboa, filho de

Pedro Fernandes Correia.— De 3 de março de i(')49. 63 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Gonçalo de Araújo, natural do termo da villa do
Prado, filho de Gaspar .\lvares.— De 27 de março de 1649. 64

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Martim .\tVonso Gavião, natu.fal de Kvora, filho de

Brás Gavião.— De 6 de abril de 1641). 64

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, não \enccndo, porem, moradia emquanto andar neste

território, a Gregório de Almeida, estante na índia, filho de Leonardo
Jorge e natural de Lisboa, pelos serviços de seu pae na Casa dos Ninte

e (Quatro, e nas armadas da China (1643) e Mascate (1643).— De 29 de
março de 1649. 64

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a .Marcos de Abreu, natural da Abrigada, filho de Agos-
tinho Fernandes.— De 3i de março de i64<). 64 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero c da índia, a João Paes, natural de Viseu, lilhj de Pedro Fran-
cisco.— De 3i de março de 1649.

•
(">4 r

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a António AlTon.so de .\ndrade, natural de Bobadella,
filho de António Alíonso.— De 3i de marçcj de 164(1. *'4 ''

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a Manuel Lopes de Carvalho, natural de Thomar, filho

de Francisco Fernandes.— De 2 de abril de 1649. 64 v



MATRICUF.A DOS MORADORES DA CASA REAL 3o

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Francisco Martins da Silva, natural do concelho de
Unhão, lilho de Francisco Martins.— De 2 de abril de i'")40.

Foih;i*

03

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a .Manuel Ribeiro, natural de Amarante, filho de Do-
mingos Ribeiro.— De 2 de abril de IÔ4»1. G3

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e d i índia, a .Manuel da Costa de Trozilhos, natural de Lisboa,
íilho de .\ivaro da Costa.— De 1 de abril de i(')4q. OD

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Filipe da Costa de Carvalho, natural de S. Pedro do
Sul, filho de Damião da Costa. — De i de abril de 1649. Od

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Luis Lopes Ferreira, natural de Thomar, filho de
Francisco João.— De 2 de abri! de 1049. <)3 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia a Francisco Coelho, natural de Nabainhos, termo de

Gouveia, filho de .\ntonio Fernandes Coelho.— De òi de março de Kmi. (i5 ;•

Alvará de moço d 1 camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António da Cunha, natural de .VImada, tilho de Sal-

vador da Cunha.— De 10 de março de 1649. 03 V

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a .Matias Leitão de Andrada, natural de Santar, filho

de .Manuel Leitão.— De <i de abril de i<Í4<). 65 V

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a João Gameiro Botelho, natural de Thomar, filho de
António Simões.— De 2 de abril de it')47 e apostilla de 2X de março de
ir)49. W)

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a .Manuel Gameiro Botelho, irmão de João Gameiro
Botelho. — De 2 de abril de i'>47 e apostilla de iX de março de ii'4<»- 00

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Simões Gameiro, irmão de João e .Manuel

Gameiro Botelho.— De 2 de abril de 11Í47 e apostilla de 2X de março de
1G49. M)

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Domingos da Costa Alvares, natural da Ribeira, con-

celho de Baião, filho de .Manuel Dias. — De <> de abril de n">4(). (>(){'

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da Indi.i, a Manuel Ribeiro de Barros, natural de Cclla, filho de

yVndré Ribeiro.- De '» de abri! de MÍ49. H) »

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Francisco de Sou^a de Brito, natural do termo dos

Arcos de Vai de Nex, filho natural de João de Sousa de Brito. — De 12 de

março de Mqy. (K) j/
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Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Rombo Callado, natura! da villa de Alcácer

do Sal, filho de João Rombo Callado.— De G de abril de 1G49. bõ i>

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Pedro de Torres, natural de Alcobaça, filho de Gas-

par Nunes.— De 1 de abril de 1649. G7

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Fabião da Silva Bornete, natural de Aveiro, filho de

João Bornete.— De 7 de abril de 1649. 67

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a Nicolau Soeiro, natural de Santarém, filho de João

Soeiro Carclio.— De 9 de abril de 1649. 67

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero ê da índia, a António Borges Fuzeiro, natural de Lisboa, filho de

Damião Rodrigues Ribeiro.— De 9 de abril de i()49. 67

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Caldeira, natural de Klvas, filho de Pedro

Caldeira. — De 7 de abril de 1G49.
'

''7 ;•

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Heitor Pinto, natural do Peso da Regoa, filho de João

Pinto.—De 7 de abril de 1649. G- v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Diogo Botelho, natural de \'iseu, lilho de Manuel Bo-

telho Ribeiro. — De 9 de abril de 1649. 67 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Cardoso Homem, natural de Tarouca, filho

de Belchior Lourenço. De 9 de abril de 1(349. '"*/ **

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Pedro Cardoso, natural do concelho de Sinfães, filho

de Amaro Cardoso.— De 7 de abiil de 1649. 68

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco Pinto de Almeida, natural de Alemquer,
filho de Jacome de \'illas Boas Rocha.— De 11 de abril de i'">49. 68

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Pinto de Almeida, irmão do antecedente.— De
1 1 de abril de 11)49. ^^

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Sebastião \'ieira, natural de Lisboa, lilho de Gaspar
Vieira.— De 11 de abril de 1G49. 68

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a António Pinheiro, natural de Guimarães, lilho natural

de Jerónimo Pinheiro.— De y de abril de i<')49. 68 v
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Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Agostinho Carvalho de Barros, natural deVilla Nova
de Anços, tiiho de António Carvalho.— De 12 de abril de 1649.

Fullias

6Sv

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da Índia, a Manuel Rodrigues Mourato, natural da \'illa de Pe-
reira, filho de António Rodrigues.—De i3 de abril de 164Q. 68 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da Índia, a Manuerde Oliveira .Machado, natural de Alfarellos,

filho de António Machado de Oliveira.— De 14 de fevereiro de 16.S0. ( )S í»

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a Inácio de Oliveira, natural de Oliveira de Cunhedo,
termo de Penacova, rilho de António Francisco.— De 14 de fevereiro de
i65o. <>0

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a José de Torres, natural de Montalegre, filho de An-
tónio de Torres.— De 22 de fevereiro de i6r>o. r.9

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Domingos da Silveira, natural de Portel, filho de
Marcos Rodrigues.— De 22 de fevereiro de lúbo. 69

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Cabedo, natural de Portel, rilho de .Manuel

Rodrigues.—De 22 de fevereiro de i<oo.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a Inocêncio da Silva, enjeitado em Lisboa em casa de
Luís de Castro do Rio.— De 22 de fevereiro de ibSo. (h) V

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a Mateus Carvalho do Rego, natural do Carvalhal, termo
de Óbidos, rilho de .Manuel Ribeiro. De •"> de marco de i65o. • H) V

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Cardoso Pinto, natural da Arrancada, rilho

de António Cardoso de Moraes.— De •> de março de i65o. (.gr

Alvairá de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a André de Lemos Baracho, natural da .\rruda, filho

de Nicolau de Lemos. —De 27 de fevereiro de i63o. 69 p

Alvará de moço dé camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João de Azevedo de Castro, natural de Valverde, bis-

pado do Porto, filho de João de Azevedo. — De .í2 de fevereiro de il')bo.

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a 1'rancisco de Ciusmãn. enjeitado no Hospital Real de
Todiis os Santos. l)c 10 de marco de i<óo.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Rafael Jorge de Oliveira, natural de Lisboa, filho de
Lstcvam Jorge. De 10 de m.irço de i''»3o. 70
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

. mero e da índia, foro que lhe pertence por sen pae, a António Coelho

Lucas, natural de Lisboa, lilho de ^Lmuel Coelho de Arzilla.—De lo

de março de i65o. 7°

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Delgado, natural de Évora, lilho de Marcos

Luís Delgado.—De i5 de março de i65o. "jO p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João da Costa, natural da Ilha de S. Miguel, lilho de

Filipe Feijó.— De i5 de março de iodo. 70 f

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero è da índia, a Christovam Lopes da Silva, natural do Pombal, termo

de Santarém, lilho de Christovam Lopes.—De 19 de março de i65o. 70 i^

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a \'icente Gomes de Faria, natural de Lisboa, lilho de

Francisco de Faria de .Miranda.—De i5 de março de i(J5o. 70 i>

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a André Ferreira, natural da lorre, concelho de 'lava-

res, lilho de Amador Ferreira.— De 19 de março de i65o. 71

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Francisco Nogueira da Cunha, natural do termo de

Alemqucr, lilho de Francisco da Cunha.—De 10 de março de iõ5o. 71

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Carvalho, natural de Linhares, lilho de Ra-

phael Carvalho.—De i5 de março de iG5o. 71

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Pacheco, natural de Montcmor-o-Novo, filho

de Diogo Pacheco da Cunha.—De 22 de março de iG5o, 71

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, foro que lhe pertence por seu pae, a João Mendes da

Guerra, natural de Setiaes, termo de Guimarães, lilho natural de Gaspar
Mendes da Guerra. — De 2 de março de iGro. 71 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Domingos Lopes de Barreiros, natural de Lisboa, filho

de João Lopes Barreiros.— De -i-i de março de iõ3o. 71 v

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a António de Alvarenga, natural de Lamego, filho de
outro do mesmo nome.— De iS de março de itiro. 71 i'

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Domingos Cavalleiro, natural de Lisboa, filho de outro
do mesmo nome.— De 22 de março de Hôo. 71 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
nicro c da índia, a Manuel Tavares, natural de \'iscu, filho de Thomas
lavares.— De 18 de marco de iGi<o. 72
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Simão Lopes, natural de \'iseu, lilho de Manuel Lo-
pes.-— De i8 de março de itoo.

Folhas

Alvará de moço de camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Sebastião Dias Ferreira, natural de ^'iseu, lilho na-

tural de Francisco Dias Ferreira.— De 18 de marco de i65o.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Matias Dias, natural de Portalegre, filho de Manuel
Dias.— De 22 de marco de i65o. 72

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Agostinho de Seita, natural de Lisboa, filho de Agos-
tinho de Carvalho.— De 18 de março de Koo.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a João Garcez Lobato, natural de Lisboa, filho de José

de Vargas Garcez.— De 26 de março de i65o.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a João Barbosa, natural de .Vlmada, filho de Gonçalo
Barbosa.^De 24 de março de i<oo.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a André Ribeiro, natural de Santarém, filho de Martim
F"ernandcs.— De 3i de marco de i<i?o. 72 V

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Luis da Costa, natural da Gollegã, filho de Simão
Dias da Costa. — De 20 de marco de iGSo. ;i V

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Gonçnlves Cabral, natural do Jogar de Pe-
nedo, termo de Moncorvo, filho de João Gonçalves.— De 29 de março
de lóSo.

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Lopes, natural de Barcellos, filho de Belchior

Lopes.— De 24 de março de \ubo.

73

73

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João ^'içoso Cabreira, natural da Lourinhã, filho de
António da Costa. — De 3i de marco de i(j5o. 73

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Manuel de (^arvalho, natural do concelho de Tarouca,
filho de António Carvalho.— De 24 de março de i<'»X).

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a João Baptista de Carvalho, natural de Lisboa, filho

de KstcNam Gomes Santiago.— De 2() de março de líiSo. 73

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a ^" ' ' '> Fagundes licrcrra. natural de Elvas, filho

de João Kovlripiic"* 1 I)c 2t Jc março de Kõo. 73"
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Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Simão Rodrigues, enjeitado em Setúbal, cm cuja

Misericórdia serviu.— De 29 de março de lõbo. 1^ "

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Manuel Pinheiro, natural de Aveiro, tiiho de André

Fernandes.—De 26 de março de i65o. 7-'' ^

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Carneiro, natural de Chaves, tilho de António

Carneiro.— De 3 de abril de 1Õ60. 74

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, onde servirá um anno, a Francisco Ferreira de Gamboa,

natural de Lisboa, filho de António Ferreira Sodré, que foi tomado por

cavalleiro-tidalgo, com a condição de ir á índia no anno de 16.14, não

tendo, porem, chegado a ir.—De 3 de abril de itoo. 74

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Martim Mourão, natural de Villa Real, filho de Do-

mingos João.— De ô de abril de i65o. 74

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a João Carvalho, natural de Villa Real, filho de Gon-

çalo Carvalho.— De 6 de abril de i65o. 74

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a José da Rocha Freire, natural de Barcellos, filho de

João Freire da Rocha.— De 3 de abril de i65o. 74 >*

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel de Proença, natural de Lamego, filho de Gas-

par Rodrigues de Proença.— De 10 de abril de lõSo. 74 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero é da índia, a Francisco Pinheiro da Silveira, natural de Loures,

filho de Miguel Pinheiro da Silveira.— De 9 de abril de itoo. 74 v

Alvará de moço da cambra com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco Sutil, natural da Chamusca, lilho de António

Alvares.— De y de abril de 1(00. 74 J'

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a .\ndré \'ás, natural de Nilla Real, filho de Pedro

Vás.— De 7 de abril de i(")5o. ?&

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Gregório Correia, natural de Gouveia, filho de outro

do mesmo nome.— De 10 de abril de i6bo. 75

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Manuel Cardoso, natural de Oliveira, comarca de

Viseu, filho de .Manuel Pessoa. De 7 de abril de lÕDo. "jS

Alvará de mr>ço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da in.lia, a .Manuel .Martins Madeira, natural de Lisboa, tilho de

Sebastião Martins .Madeira.— De o de abril de lUbn. "jb
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Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a António de Andrade de Carvalho, irmão de Manuel
Martins Madeira.— De u de abril de i63o.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a António Correia de Oliveira, natural de Painho, termo
do Cadaval, tilho de Francisco de Oliveira.—De lo de abril de ii')3o.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a António Guedes, natural de Moimenta, filho de Antó-
nio Ksteves. — De (» de abril de i65o.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a .Manuel de Faria, natural de Lisboa, filho de Thomás
de Faria.— De 7 de abril de iõ5o.

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, foro que lhe pertence por seu pae, a João Baptista da
Costa Leal, natural de Lisboa, lilho de .Manuel da Costa.— De q de abril

de i65o.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a Manuel Rebello. natural de .Moimenta da Beira, filho

de Kstevam Rebello.— De õ de abril de noo.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a António Rodrigues Quaresma, natural de .Moríacem,
termo de Almada, tilho de Gonçalo João.—De <> de abril de i65o.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Ferreira Froes, natural da Ribaldeira, filho

de Nuno Froes Ferreira. De 3o de marco de i''ôo.

Folhas

:o V

::> V

P V

:o V

Alvará de moço da Ciimiua com a moradia e cevada ordinária e condição du nu-

mero e da índia, a Pedro Teixeira, natural de Almada, tilho de .Manuel
Rodrigues Henriques.— De ii de março de \h^>i e apostilla de 18 de fe-

vereiro de Mi.^I.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a .Manuel Lopes, natural de Rio de \'idc, termo de
Lousão iLousãri, filho de Thomá.s Lopes.— De o de fevereiro de i<i5i.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Fstevam da Silva, natural de Arruda, tilho de Kstevam
Ik)telho.— De 'ib de fevcreini de ii">.^i.

Alvará de moço da camará com a mnraJia c cevada f)rdinaiia c condição do nu-

mero e da índia, a Francisco Monteiro, natural de Lisboa, filho de Antó-
nio .Monteiro, que serviu na Casa dos \'inte e Quatro. — De |N de feve-

reiro de if"õi.

Alvará de moco da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Amador Borges, natural de Lisboa, tilho de João
Borges.— De 14 de abril de i55o.

Alvará de moço da camará com 4o(i réis de moradia por més e V» de cevada por
dia, a Pedro Nalcntc, morador cm Ma^agão, filho de Pedro \alcntc da

Costa c neto de outro do mesmo nome, cm attenção aos serviços alli

prestados como soldado, desde i'Í42 até \f>\^\ foro que lhe pertence por
seu avô. que foi cnvalleiro fidalgo, visto não n ter herdado ^cu pae. De
?> de oulunro de 1''."".

7O V

Tl) V

-f. ;.

/ /

77

/ /
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da Índia, a José Sutil, natural de Lisboa, tilho de António Sutil.

—

De 2b de fevereiro de i65i. 77 i'

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Borges, natural de Lisboa, filho de António Bor-

ges, que em i()48 serviu na Casa dos Vinte e Quatro.—De 28 de fevereiro

de ilif)!. 77 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Botelho Borges, natural dos Vaqueiros, termo

de Santarém, filho de Francisco Botelho Borges.—De 28 de fevereiro de

i65i. 77 p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Trigueiros, natural da Atouguia, filho de Fran-

cisco João.— De 6 de de março de i65i. 78

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Domingos da Silva Torres, natural de Lisboa, filho

de -Manuel da Silva Torres.—De 2 de março de iG5i. 78

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel .Marques, enjeitado em Lisboa, na casa do
duque-marqucs deMlla Real.— De 7 de março de iLoi. 78

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Jerónimo de Araújo, natural de Barcellos, filho de ,

Francisco Simões.— De 7 de março de 1 631. 78

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a .Manuel Correia, natural de Almalaguès, termo de
Coimbra, filho de Sebastião Simões.—De 7 de março de iG5i. 78 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Lourenço Rodrigues, natural de Nabaes, termo de
Gouveia, filho de Manuel Fsteves.— De 9 de março de iõ3i. 78 p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Luis Ferraz, natural de Setúbal, filho de Brás Fer-

nandes.— De 28 de fevereiro de lô.^i. 78»*

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Francisco da Rocha, natural da Ilha Terceira, filho

de Jo.sc Dias.— De t» de fevereiro de i<oi. 78 p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a .Manuel Borges de Carvalho, natural de Nossa Senhora
da Luz, filho de Franci.sco Borges.— De 14 de março de iõ5i. 79

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a António Gomes, natural da Atouguinha, termo de
Villa do Conde, filho de João Gomes.— De 14 de março de i63i. 79

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero e da índia, a Domingos Ribeiro, natural de Lisboa, filho de Julião .

Ribeiro.— De 11 de marco de Hoi. 70
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a Duarte Ferreira, natural de Cuba, filho de Scsinando
Ferreira.— De i3 de março de lúbi.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero e da índia, a Simão Pereira, natural de Benavente, filho de Vicente
Pereira.—De lo de marco de i*'ibi.

Fúlli»

79*'

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Diogo da Silva da Cunha, natural de Lisboa, filho de
António Ribeiro.— De 21 de março de it'õi. -,,;.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero c da índia, a Pedro \'angreve, natural de Lisboa, filho de Leonardo
Vangrcve.—De KJ de março de Koi. -o r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a .\ntonio Gonçalves, natural de Monção, filho de outro
do mesmo nome.— De 21 de março de iô3i. -i^ r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Estevam Dias, natural da Lourinhã, lilho de Domin-
gos Dias.— De Hl de março de ii')ri. 80

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a Francisco Lopes Mestre, natural do Cartaxo, filho de
Manuel Kodrigue•^ Mestre. — De 24 de março de Hõi. 80

Alvará de moço da camai a om a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da Índia, a João da Paz, natural de Lisboa, filho de Domingos
FVancisco.— De 2<) de março de i65i. 80

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero c da índia, a Manuel de Amaral, natural da Alhandra, filho de
Gaspar Rodrigues Rosa.— De 29 de março de i65<i. 80

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco Mendes, natural de Tentúgal, filho de outro
do mesmo nome.— De 2<i de março de iõ?i. 80 r

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a .Manuel Cardoso, natural de Lisboa, filho de João
Cardoso. — De 29 de março de lô.^i. So r

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-
mero c da índia, ai) " I" "ca de .\brcu, natural da villa do
Pombal, filho de Don. 1 i. De 2t) de fevereiro de i'">.^2. 80 1»

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a António Leilão, natural de Avcllás de Caminho, filho

de Domingos Rodrigues. De 2*' de fevereiro de M02. 80 v

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-
mero c da índia, a Domingos da Cunha, natural de Hasto, filho de An-
tónio João.— De 2 de março de i«>.">2. Si

Alvará de moço da camari com n moradi.i c cevada ordinária c condiç.^o do nu-
mero c da índia, .1 António F- -

. natural de Longa, filho de outr^>

do mc^mo nome. De 2<t de 1 i'<.'»i. 81
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Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Agostinho Timão, natural do Porto, íilho de João

Nunes.— De 'ói de janeiro de iG52.

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a José da Fonseca Pinho, natural de Lisboa, filho de

Manuel Ramos, que em 1647 serviu na Casa dos Mnte e Quatro.—De 18

de fevereiro de i652.

Folhas

81

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Domingos Rebello, natural de Basto, filho natural de

outro do mesmo nome.— De 2(3 de fevereiro de i652. 81 v

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Rodrigues, natural de Castro .Marim, tilho de

outro do mesmo nome.— De 19 de fevereiro de 1GÒ2. 81 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Pacheco, natural de Monchique, filho de Simão

Pacheco.— De iq de fevereiro de ibf>2. 81 p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António de Arez, natural de Aldeia do Bispo, termo

de Lagos, filho de Affonso de Arez.- De 19 de fevereiro de iG32. 81 p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Domingos Gomes, natural de Tavira, filho de Gomes
Barroso.— De 19 de fevereiro de i652. 82

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Thomás Domingues de Alcobia, natural de Pedrógão

do Priorado, filho de António Domingues. — De 19 de fevereiro de i652. 82

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Estaco, natural de Lisboa, filho de Agostinho

Rodrigues. — De 26 de fevereiro de i652. 82

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Jerónimo de Paiva, natural de Lisboa, filho de João

de Paiva.- -De 19 de fevereiro de i652. 82

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a António Ribeiro da Fonseca, natural de Lisboa, lilho

de N'icente Ribeiro, moço da camará.— De 20 de fevereiro de i6b2. 82 p

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Rt)drigues, natural do Kr\edal, termo de Avis,

lilho de .Manuel Rodrigues. De 2(J de fevereiro de ii')S2. 82 p

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a António de (Carvalho, natural de Nillar Torpim, comarca
da Guarda, filho de Francisco Garcia. De 4 de março de 1(02. 82 p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Mathias Lopes Ribeiro, natural de Lnhos, filho de

Abccnso Ribeiro. De 22 de fevereiro de i<02. 82 p
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Manuel Toscano de \asconcelIos, natural de Rio
Maior, tilho de Silvério Toscano de Nasconcellos.— De 29 de fevereiro
de i652. 83

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a António Ferreira, natural de Benavente, filho de outro
do mesmo nome.— De 2 de março de 1I02. 83

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Lourenço Ferreira, irmão de António Ferreira.— De
2 de março de 1(02. X3

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Filipe de .Matos, natural do termo de Aldeia Gallega,
filho natural de outro do mesmo nome. — De 1 de março de iõ32. 83

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a Luis Mendes, natural do Redondo, filho de outro do
mesmo nome.— De 2i) de fevereiro de i''Õ2. 83 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a João Nunes Coelho, natural de Lisboa, filho de Sebas-
tião Nunes.— De i de março de 1(02. 83 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a José Gomes Camcllo, natural de Lisboa, lilho de
António Gomes Camello.— De i de março de iij?2. 83 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da Índia, a João do Amaral, natural da Alhandra, filho de Gaspar
Gonçalves Rosa. — De 29 de fevereiro de i()52. 83 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Domingos de Miranda, natural de Lisboa, filho de
\'alentim de Barbuda.- De 8 de março de ib52. 84

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Cosmc de Abreu, natural de Ourem, filho de Luis
de Abreu. —De 8 de março de i632. 84

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada f)rdinaria c condição d<> nu-

mero c da índia, a Francisco de Araújo da l>omba, naiuriíUe Regalados,

filho natural de .Manuel da Ixjmba de Abreu.— De 6 de março de it3>2. 84

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c c<indiçã(j do nu-

mero c da índia, a Domingos de Conti Vint .Miglia, natural de I^isboa,

filho de António .Maria \'int Miglia.— De X de março de i<").^2. 84

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Francisco Pinto Pereira, natural de (>oinibra, tilho de
João Pinto Pereira.— De ^ de março de i<>32. 84 v

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a João Manso (>)rrcia, natural de Lisboa, tilho de
Thomé Correia. De 8 de março de i<Ó2. 84 v
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Diogo de Fontes Nogueira, natural de Camarate, filho

de Manuel de Fontes. — De 29 de fevereiro de iõ32. 84 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Ribeiro de Lima, natural do termo de Gui-

marães, rilho de Francisco Ribeiro.—De 8 de março de i652. 84 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Manuel Lopes Ramalho, natural de Évora, rilho de

Pedro Lopes.— De 8 de março de 1032. 85

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Belchior Tinoco, natural de Klvas, filho de Lourenço

Rodrigues.— De 12 de março de i632. 85

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Polido, natural de Lisboa, filho de Pedro Po-

lido.— De 11 de março de iõ32. 8?

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Thomás Fernandes, natural de Lisboa, filho natural

de Manuel Fernandes. — De i de março de iti32. 85

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Varella Coelho, natural de Fronteira, filho de

Amador Coelho, pelos seus serviços como sargento e alferes de uma
companhia de ordenança da dita villa, com a qual foi varias vezes ao

Alemtejo.—De 12 de março de i()52. X5 ;•

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Christovão, natural do Pedrógão, filho de Dinis

Christovão.— De 11 de março de iG52. 85 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Domingos de Azevedo, natural do Alandroal, filho de
Francisco Rodrigues.- De 12 de março de i()52. 85 ;•

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Pantaleão do Basto, natural do Porto, filho de .Manuel

do Basto.— De 12 de março de i652. N5 ;•

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a António Moreira, natural de Canavezes, filho de Gas-
par Moreira.— De 8 de março de 1(02. Sõ

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Francisco Freire C^aldeira, natural de Almada, filho

de .\ntonio Dias de Bivar. — De 12 de março de i<">52. 86

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a Simão da Costa, natural de Lisboa, filho de Baltasar
Mendes. — De 8 de março de iõ52 e apostilla de 4 de fevereiro de i()53. 8<i

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero c da índia, a Manuel Paes, natural de Nillar de .Maçada, termo de
Villa Real, filho de Manuel Fernandes.— De i<> de marco de 1(02. 8()
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Sebastião da Fonseca, natural de Pencdono, tilho de
Francisco Rodrigues.— De 14 de março de ibbi. 86 i>

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a José de Oliveira, natural de Lisboa, tilho de Domin-
gos Canalho.— De lõ de março de 1102. 86 p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Domingos Luis de Sequeira, natural de Lisboa, tillio

de Luis Fernandes.— De 18 de março de 1(02 e despacho do mordomo-
mór de 8 de março de i(o5. 86 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Bernardo Moreira Sesudo, natural da Ilha Terceira,

filho de Francisco Alvares Sesudo.— De 14 de março de i652. 86 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Manuel Carvalho, natural do termo de Aljubarrota,
tilho de Sebastião Carvalho.— De n) de fevereiro de i652. 87

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Teodoro da Silva, enjeitado em Lisboa á porta de D.
António da Silva de Saldanha. -De 16 de março de i632. s-

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Raposo do Carvalhal, natural de Beja, tilho

de Francisco Raposo Charoca.— De 18 de março de i652. 87

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Luis Amorim da Rocha, natural de Kvora, tilho de
Nicolau Amorim da Rocha.— De 20 de marco de i652. s-

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero c da Índia, a .Manuel da Nave, natural de Algodres, filho de Filipe

Rodrigues.— De 22 de março de i652. ^7 ;

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Leite da P^onseca, natural de Lisboa, tilho

de João Leite da Fonseca, moço da camará.— De 23 de março de i<Õ2. .S7 ;•

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a João Toscano de Nasconcclios, natural de F.vora, tilho

de João da Costa. — De 21 de março de i(">?2. Xy r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a António de Brito, natural de Lisboa, filho de Fran-
cisco Rodrigues.— De 23 de março de 16Ò2. s- ;•

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero e da índia, a Manuel Pereira .Miito«>o, natural de Lisboa, tilhi» de
Simão Pereira.- De 20 de março de i<02. ss

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Francisco da Fonseca Nunes, natural de Ourem, filho

de .Mathcus Nunes da Fonseca. De 12 de fevereiro de ihbi. 88
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel de Almeida, natural de P^-ora, filho de Mi-

guel Simões.— De õ de fevereiro de iG33. 88
o*"

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Luis Nunes de Carvalho, natural de Alemquer, filho

de Lourenço Nunes.—De 22 de fevereiro de i(o3. 88

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Luis de Figueiredo, natural do logar da Charneca,

termo de Ourem, filho de João Rodrigues.—De 12 de fevereiro do i653. 88 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Bernardo de Campos, natural de Lisboa, filho de

Roque Dias de Abreu.— De 18 de fevereiro de i653. 88 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Brás Francisco, natural de Braga, filho de Miguel

Francisco.— De 19 de fevereiro de i633. 88 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Domingos Aiíonso, natural de Maçores, termo da villa

da Torre de Moncorvo, filho de Pedro Affonso.—De 22 de fevereiro de

i633.
.

88 V

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Sebastião Rodrigues Gago, natural da GoUegã, filho

de Francisco Rodrigues Gago.— De 19 de fevereiro de iòd3. 89

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Pedro dos Mártires, natural de Lisboa, filho de Antó-
nio Carvalho.—De 19 de fevereiro de i(533. 89

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Pinto, natural das Caldas da Rainha, filho

de Nicolau Pinto da Mota.— De 1 de março de i6r3. 8g

Alvará de moço da camará coni a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da InJia, a Clemente Pinto, natural do concelho de Bem Viver,

filho de Miguel Pinto. De õ de março de i6?3. 89

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a João Gomes, natural de\'ermelha, termo de Cadaval,
filho de Francisco Gomes. — De 6 de março de i("ô3. 89 v

Alvará de moço da camará cnm a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero c da índia, a António Gomes, irmão de João Gomes.- De <i de
março de i(o3. 8q v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a Francisco Reimão, natural do termo de Almada,
filho de Francisco Dias. - De 19 de fevereiro de i»'õ3. 89 !>

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-
mero e da índia, a João de \'iveiros de Carvalho, natural de Lisboa, filho

bastardo de António Simões de Carvalho.— De (> de marco de i<'ir3. So v
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Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a António Monis, natural de Lisboa, filho de Francisco
Nas .Monis.— De (3 de marco de ii").^3.

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Francisco Pinheiro, enjeitado no Hospital de Todos-
os-Santos de Lisboa.— De 10 de marco de i(ol>.

Folh»

90

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a .Manuel da Guarda, natural da Batalha, lilho de Fran-
cisco Velloso.— De 19 de fevereiro de lUbò. qo

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a Sebastião (torreia de Lemos, natural do termo da-
leamde (sic}^ filho de Pedro Luis. — De 3 de março de ni.^3. QO

90

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a .Manuel Ribeiro de Medeiros, natural de Lisboa, filho

de Bernardo Ribeiro, que serviu na Casa dos \'inte e Quatro.— De i3

de março de i6^3. qo r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero e da índia, a José dos Santos, natural de Lisboa, tilho de Leonardo
Jorge, que serviu de Mnte e Quatro na camará desta cidade.—De i() de
março de i<o3. go v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Manuel Collares. natural de Arranho, termo de Lisboa,
lilho de Adrião Paes.— De 12 de março de \('ò3. rp v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Pascoal Ferreira de (lontrcras, natural da (Chamusca,
filho de Leonardo Contreras. De 14 de março de \hb'}>. 90 v

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-
mero c da índia, a .Alexandre de A/ercdo, natural de Leiria, lilho de
Manuel \'icira da Rocha.— De 14 de março de i(o3. 91

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Francisco de Lima, natural de Algodres, termo de
Castcllo Rodrigo, filho de Domingos de Lima. De ii Je março de i<i.^3. 91

Alvará de moço da camará cnm a mora .lia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel de Aguilar. irni.ío de Francisco de I.im.i —
De 21 de março de i(i.^3. 91

Alvíirá de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Manuel da Ojsta (>)rtès, natural de Lisboa, filho de
António Monteiro de .Matos, por ter embarcado para a índia cm 1(1.^2.

—

De 10 de março de i'õH. (ii

Alvará de moço da camará com a mor.idia c cevada ordinária, a Agostinho (Cabral

de Sa, natural de Pa\ia, lilho de João de Sii de .Moura. ()i r

Alvará de moço dn camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Rodrigo Pereira da Silva, natural de Lisboa, filho

de António Pereira da SiUa. De 2^ de março de itó.^. .H f
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Pires Rebello, natural da Arruda, filho de

António Dias Charão.— De iC> de março de i(333. 91 J'

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Simão Nunes, natural de Pernes, termo de Alcanede,

filho de Manuel Nunes.— De 24 de março de iõ33. 91 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Francisco, natural de S. Martinho, termo

de Coimbra, filho de Bartholomeu Francisco.— De 24 de março de iõ?3. 92

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Rodrigues Gordo, natural do termo do Redondo,
filho de Manuel Rodrigues GoVdo.— De 22 de março de i6b'i. 92

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Ribeiro de Lima, natural do termo de Cas-

tello Rodrigo, filho de Pedro Ribeiro.— De jíi de janeiro de i()?4. 92

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a João Gomes de Paiva, natural de Portel, filho de
Manuel Rodrigues.— De 3i de janeiro de 1634. 92

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Pascoal Rodrigues Rebello, natural de Lisboa, filho

de André Rodrigues Rebello.— De 3i de janeiro de 1634. 92 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António de Azevedo Cardoso, natural de Lisboa, filho

de Domingos Fernandes, \'inte e Quatro da Camará desta cidade.— De
23 de fevereiro de 1634. 92 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Diogo Pinheiro de Brito, natural de Santarém, rilho

de Diogo Pinheiro.—De 3i de janeiro de 1634. q2 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Bartolomeu Monteiro de Macedo, natural da Sobreira,

comarca de \'iseu, filho de Manuel Dias Monteiro.—De 14 de fevereiro

de 1(04. c)2 /'

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a António \'ogado, natural de Nilla \'içosa, filho de
Christovam de Quintas.— De 4 de março da tõ34. o3

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Luis de .Matos de Sousa, natural de Benavente, filho

de João Lopes de Matos.— De 4 de março de i(J34. <)3

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da Índia, a Mateus de Barbuda, natural de Almada, filho de Antó-
nio de Barbuda.— De 3 de março de 11J34. g3

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero e da índia, a Simão Pereira, enjeitado cm Lisboa, cm casa de
Diogo Peixoto.— De 27 de fevereiro de 1634. 93
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Manuel Nunes de Carvalho, natural de Alemquer,
filho de Lourenço Nunes.— De 7 de março de 1634. y3 /

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a Francisco de Aguiar, natural de Santarém, filho de
Brás de Aguiar. ^— De 12 de março de i6f>4. g3 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Bernardo Ferraz de Azevedo, natural do concelho
de Bem \'iver, lilho de Francisco Ferraz de Azevedo.— De 1 1 de março
de IÔD4.

'

gi />

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Matias (iomes de Carvalho, natural do termo de Torres
Vedras, filho de José Fernandes.— De 11 de março de it")?4. g3 /•

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Manuel Pinheiro Lobeira, natural de Portalegre, filho

de Franci^co Pinheiro.— De i) de março de Kif'4. <)4

Alvará de moço da cnmara com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, foro que lhe pertence por seu avô, em razão de o não
ter tido seu pac. a Luis Garção de Carvalho, natural de \'\\\ã Franca de
Xira, filho de Manuel Garção de Carvalho e neto de Luis Garção, que
foi moço da camará.— De 12 de março de 1*04. 04

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da Índia, a Manuel Botelho, natural de Aljubarrota, filho de
Christovam Botelho.— De 23 de fevereiro de ir)3>4. ^4

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero e da índia, a Manuel Henriques da Silva, natural de Palia, comarca
de Niseu, filho de António Henriques.— De iS de março de iõ5>4. i(j tf

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Diogo de Oliveira, natural de Canellas, comarca de
Lamego, filho de Domingos da Serra.— De 1.^ de março de if'>5<4. ^|^ v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Manuel da Costa de Abreu, natural de Santo António
do Tojal, filho de Gaspar da Costa de Abreu.— De i<'> de março de i'04. <i| ;•

»

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a António de Faria, natural de Lisboa, filho de Amaro
da (>osta. — De i<i de março de 1(1.^4. (14 t»

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a Manuel de Faria, irmão de António de F"aria.— De
i<'" de março de i''ir'4. qb

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero e da Indi.i, a João Rodrigues Lobo, natural do termo de Montcmór-
o- ^'cIho. filho Jc Manuel Jorge Ix)bo. De 20 de março de \i>b\. ip

Alv&rá de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da Indi 1, a José (.torreia Pinheiro, natur.il de Kvor.i, filho de Afonso
Rodrigues. — De |H de março de i6?4. gà
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Alvará de moço da camará com, a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Luis Martins, natural de Lisboa, liiho de Christovão

Luís.— De iS de março de i()34. y^

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Pinheiro de Araújo, natural da Fava termo

da Guarda, filho de .Manuel Pinheiro de Araújo.— De 18 de março de

1034. 9^ "

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do tiu-

mero e da índia, a Manuel de Aguilar da Cunha, natural djfrotada (sif),

termo de Castello Rodrigo, íilho de Pedro Ribeiro.— De ib de março de

JG34. 9^ ''

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Kstcves Roballo, natural do termo da Covilhã,

tilho de Marcos Esteves Roballo.— De 17 de março de 1634. gS u

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Gonçalves, natural de Coimbra, tilho de Se-

bastião Gonçalves.— De 18 de março de 1654. 9-^ v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel de Miranda, natural de Coimbra, tilho de

António de Miranda.— De iS de março de i()?4. 96

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António da Costa, natural de Góes, filho de outro do
mesmo nome.—De 18 de março de 1(04. yô

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Thomé dos Santos, natural de Lisboa, filho de Fran-
cisco Rodrigues.— De 21 de março de 16.^4. 96

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco Soares, natural de Alemquer, filho de Fran-

cisco Fernandes.— De i3 de fevereiro de 1(1.^.^. 9G

Alvará de moço da camará com a m.oradia e cevada ordinária e condição do nu- •

mero e da índia, a João Dias, natural de Torres Novas, filho de Domingos
João.— De 12 de fevereiro de \i'}hb. yC v

m

Alvará de moço da camará com a moradia e ce\ada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a João de Amarante, natural da ilha de S. Jorge, íilho

de Francisco Fernandes de Oliveira.— De 10 de fevereiro de \6bb. 96 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Damião da Fortuna, engeitado no Hospital de Todos
os Santos.— De lo de fevereiro de ib?5. ç/i p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Sebastião do Basto, natural de Lisboa, filho de João
do Basto.— De 10 de fevereiro de ibSS. yíj p

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-
mero c da índia, a Luis da Silveira, natural de Beja, filho de João Gon-
çalves.— De 29 de janeiro de iGbb.

. 97
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Pedro Barreto, natural de Almada, tilho de António
Barreto.— De 26 de fevereiro de i6bb. 9-

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco da Costa, natural de Lisboa, lilho de\'alcn-
tim Ferreira.— De iq de fevereiro de i6f>f>. q-

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Pascoal da Costa, natural de \'illa Nova de Portimão,
tilho de Baltasar Fernandes Freire.— De lõ de fevereiro de iô?5. <)-

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João de .Mesquita Cabral, natural de Sambadc, comarca
de Moncorvo, filho de outro do mesmo nome.— De ih de fevereiro de
1Õ53. 97 r

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Francisco Dias, natural de Lisboa, filho de Jerónimo
Dias.— De lõ de fevereiro de it355. 9-

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Leitão de Carvalho, natural de Riba Tâmega,
filho de António dos Reis.— De 2 de março de iô3.^.

"

07 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Bartolomeu Ferreira, natural da frc"uesia de S. Pedro,
junto a Cintra, filho de João Luis.— De 19 de fevereiro de ibbb. qy r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Manuel da Silva, natural de Lisboa, filho de Mateus
da Silva.—De 4 de março de ihbb. 98

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco Nunes de Carvalho, natural de Alemquer,
filho de I^ureiíço Nunes. — De 5 de março de liób. 98

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco Ferreira de .Moraes, natural de Aldeagavinha
filho de Francisco Luis. -De 12 de março de i<i.^.^. 9H

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Manuel Ribeiro, natural da Charneca, filho de Mar-
tim Ribeiro. — De 7 de março de i6bb. 98

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Thomé Duarte Cabral, natural de (>ondcixa, filho de
João Duarte.— De 12 de março de \6bb. qS ;•

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-
mero c da índia, a António do Valle, natural de Lisboa, filho de Jerónimo
doValIc.— De 12 de março de ihbb. n^ r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a José de Freitas, natural de Guimarães, filho de Do-
mingos de Freitas. — De \b de marco de i<ô.^. qS r

»
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero è da índia, a João Pereira de Sá, natural de Coimbra, filho de

Manuel Pereira de Sá.— De 3 de março de \6bb. 98 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Manuel Lopes Leitão, natural de \'ianna, filho de

Domingos Lopes.— De 2 de fevereiro de i(o5. 99

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Gonçalves, natural de Oeiras, filho de Luis

Gonçalves.—De 4 de março de i6d5. 99

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a João Ribeiro, natural do Couto de Alcobaça, filho de

Bernardo Rodrigues.— De 16 de março de i653. 99

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António de Mesquita, natural de Moura, filho de Antó-

nio Carvalho.—De 3 de março de ibòb. 99

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António de Barros, natural de Lisboa, filho de Manuel
Luis de Barros.— De 4 de março de i655. 99 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Jerónimo C^orreia, natural da Feira, filho natural de

Manuel Vas Correia. --De 4 de março de iGbb. 99 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Franco, natural de Alemquer, tilho de Manuel
Fernandes.— De !S de março de i655. 99 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Francisco da Silva, natural do termo de Guimarães,

filho de Gonçalo João.— De 8 de março de i(')bb. 99 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Domingos Leal, natural de Lisboa, filho de Baltasar

Alvares.— De 9 de março de iGbb. 100

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Pereira, natural de \'illa \'içosa, filho de Ma-
nuel Pereira.— De 9 de março de i655. 100

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a Kstevam Carrasco, natural de Monsaraz, filho de
António (>arrasco.— De ii» de março de ihbb. 100

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a .Martim Vas, irmão de F.stevam Carrasco.— De iii

de março de ihbb. 100

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Manuel l'creira, natural de (Coimbra, filho de outro
do mesmo nome. De i3 de março de \6bb. 100 v
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Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Duarte, natural de Santarém, filho de João
Duarte.—De 20 Je março de kod. 100 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Alexandre Moraes da Costa, natural de Sines, rilho

de Paulo Moraes de Frias.—De uo de março de lõbb. 100 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a .Manuel (Cardoso, natural de Lisboa, rilho de Andrc
Rodrigues Rebello.— De -21 de fevereiro de it35õ. 100 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a António Carvalho, natural de Lisboa, rilho de Ra-

fael Carvalho.— De 21 de fevereiro de \6bh. 101

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Carvalho, natural de Lisboa, irmão de .\ntonio

Carvalho.— De 21 de fevereiro de i(35õ. • 101

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Amaro Ribeiro, natural de Montemór-o-Novo, rilho

de Manuel Gomes.—De 27 de fevereiro de ibSô. loi

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a João Sanches, natural da C^ovilhã, rilho de Manuel
Sanches.—De iN de fevereiro de 1(06. 101

Alvará de moço da camará cora a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Domingos de Oliveira de Barros, natural de Lisboa,

rilho de .Manuel de Oliveira de Barros.— De 4 de março de i6b6. loi ;•

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Agostinho Carvalho, natural de Lisboa, filho de An-
tónio Nunes. -De <'i àc março de itJ3õ. 101 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Domingos de Araújo de Figueiredo, natural de Pena-

guião, rilho de .Martinho de Araújo. - De 16 de março de i6.^<>. 101 i-

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Conçalo (ionçaives Lopes, natural do concelho de Pe-

naguião, rilho de Pedro Francisco. — De 16 de março de i(ií)ti. 102

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a António da Fonseca, natural de Évora, rilho de outro

do mesmo nome.— De iN de março de i'i5<i. 102

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c C(^ndiçáo do nu-

mero c da índia, a Jo;lo da ("nsta F.scobral. natural de Niseu. (ilho de

António da Costa. -De iH de março de i''ir''>. 1 «2

Alvará de moço da camará crim a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c dn índia, a Manuel Monteiro, natural de S. João da Pesqueira,

hlho de íiregorio Monteiro. - I)c tu de março de i»».^*'). ma
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Alvará de moço do camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João de Faria de Barbudo, natural de Lisboa filho de

António de Araújo.— De i5 de março de lõbô. 102 p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel da Costa, natural de Lisboa, filho de Simão

Rodrigues.—De 20 de março de lúbú. 102 p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Carvalho, natural do concelho de Penaguião,

filho de Bastião Carvalho.— De 20 de março de i656. 102 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel de Abreu, natural de Coimbra, filho bastardo

de Inácio Rodrigues de Abreu.— De 23 de março de i6b6. 102 p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco Lopes, natural de Setúbal, filho de Ma-
nuel Gomes. — De 22 de março de lõSG. io3

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Pedro Luis Timão, natural de Lisboa, filho natural

de Pedro Timão. — De 24 de março de i6bG. io3

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António de Freitas da Silva, natural de Oliveira de

Azeméis, filho de António Ferreira de Freitas.— De 18 de março de i656. io3

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel de Miranda, natural de Lisboa, lilho de Fran-

cisco de Miranda.— De 27 de março de i6b6. io3

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Baptista, natural de Lisboa, filho de Francisco

de Araújo.— De 27 de março de lObb. io3 ;•

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Teixeira de Sampaio, natural do Porto, filho

de Amaro Teixeira de Sampaio.—De 27 de março de lôSó. io3 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel de Almeida, natural da Ilha de S. Miguel,

filho de Jacinto de Almeida. — De 3i de janeiro de 1(07. io3 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Ribeiro da Silva, natural de Lisboa, filho

de António Ribeiro.— De 3i de janeiro de 10^7. io3 p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João de Freitas, natural da ilha de S. Miguel, filho

de Francisco Gonçalves Prestes.— De 3i de janeiro de 1ÕD7. 104

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Gaspar Vás, natural de Trevões, comarca de Pinhel,
.

filho de António Lopes.— De 3i de janeiro de 1LO7. 104
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Bento Correia de Sousa, natural de Lisboa, tiiho de
José de Sousa.—De i5 de fevereiro de i6b-.

Folh:

104

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a José Gonçalves, natural de Monsão, filho de Agostinho
Gonçalves.— De 20 de fevereiro de 1657. 104

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a João Ksteves de Góes, natural de Tancos, filho de
Dionísio de Lourenço.— De 2 de fevereiro de 1Õ37. 104 p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Bartolomeu de Faria Boim, natural da ilha do Faval,

filho de Francisco de Faria Homem.—De 20 de fevereiro de 1657. 104 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Francisco F"urtado de Mendonça, natural de Lisboa,
filho de Francisco Lopes Coimbra.— De 2 de março de Hoí" e apostillas

de iD de março de i(õõ e 10 de fevereiro de ii>5>7. 104 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Manuel Ferreira, natural de Kxtremoz, filho de Pedro
Ferreira.— De 10 de fevereiro de íOb-j. 103

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Pinto, natural de Basto, filho de António
Gonçalves.— De 2S de fevereiro de 1657. 103

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Francisco Lopes, natural de Kvora, filho de Pedro
Mendes.— De 2 de março de i(j?7. 103

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Mi£;ucl Ferreira, que foi engeitado no Hospital Real
de Lisboa,— De 5 de fevereiro de i'07. 103

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João de Almeida Lobão, natural de Lisboa, filho de
Roque Vieira.- De b de março de i<)37. i"." ;•

Alvará de moço d.i camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Marcos da (^osta, natural de Lisboa, filho de António
Rodrigues Ancião. De 3 de março de i'07. 103 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero e da índia, a Iklchior Monteiro, n.itural de Lisboa, filho bastardo
de António Monteiro.— De 10 de março de i<Ô7. 103 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero e da índia, a Pedro Gonçalves de Oliveira, natural de Lisboa, filho

de Francisco Gonçalves.— De 14 de março de ifi.^y. 10.^ ;•

Alvará Jc moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Francisco Pacheco, natural Jc Faro, lilho de Thomc
Pacheco. — De 16 de março de i<'i.^7. IO<l
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Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinari? e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Rodrigues de Abreu, natural de Lisboa, tilho

de Simão Rodrigues.— De 14 de março de iCõy. lob

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a Miguel Ribeiro da Cruz, natural de de S. Pedro de

Penaferrim, junto a Cintra, tilho de João Lopes.— De 9 de março de 1ÕD7. 106

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António de Araújo Bahia, natural de Fiães do Rio,

termo de Montalegre, filho de Affonso Barroso.— De 20 de março de

1(07. 106

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Sebastião Gonçalves, natural de S. .loão de Longos

Valles, termo de Monsanto, filho de Simão Gonçalves.— De 24 de março

de i6?7. ío6

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco Fernandes Taroirco, natural de Castello de

Vide, filho de ManuelTarouco Nogueira.— De 21 de fevereiro de i6b~. io6 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero da índia, a Domingos Dias, natural do logar da Cruz, termo de

Coimbra, filho de António Fernandes.— De 21 de março de 1657. 106 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Bartolomeu Saraiva, natural de Taboa, comarca de

Viseu, filho de Gaspar Saraiva.— De 21 de março de iGb-]. loô p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António de Castro Barreto, natural de \'illa Franca,

filho bastardo de outro do mesmo nome.—De 20 de março de 1637. 107

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Agostinho Galvão, natural de Lisboa, filho de Fran-

cisco Galvão.— De -li de março de 1037. 107

»

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a .\ntonio de Sousa, natural de Castello de Vide, filho

de António Dias Sarzedas.— De 23 de março de 1Õ37. 107

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a .Manuel de Figueiredo, natural de Touraes, termo de
Ceia, filho de Miguel Nunes.— De 24 de março de 1637. 107

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Francisco Correia Botelho, natural de Villa Real, filho

natural de Bartolomeu Botelho da Nóbrega.— De 2<i de março de 1637. 107

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Francisco Carreira, natural de Nilla Chã, filho de An-
tónio Domingues. -De 24 de março de 11Í37. 107 ;•

Alvará de moço da camará com a moradia c cc\ ada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a António de Sousa, natural da Azambugeira, filho de
Manuel Dias.— De 21 de março de iO?-j. 107 »'
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a André Botelho, natural do concelho de Ferreiros,

lilho de António Lobo.— De 23 de março de Moy. 107 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Domingos Carvalho, natural de Nilla Real, filho de
Pedro Fernandes.—De 18 de fevereiro de ióf>8. 108

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Francisco Pinto de Moraes, natural de Miomãcs, termo
do concelho de .\regos, lilho de Manuel de Moraes. --De \>i de março
de i658. 108

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Rodrigues, natural de Lisboa, filho de André
Rodrigues Rebello.— De 21 de fevereiro de i6?8. loS

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a .Manuel Gonçalves Moxagata, natural de Freixo de
Allemão, lilho de outro do mesmo nome.— De 21 de fevereiro de iõ58. 108

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Raposo da Silva, natural de Barcellos da
índia (?), filho de Pedro da Silva Casado.— De 21 de fevereiro de i<)58. ui*< ;•

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Pedro Marques, natural de Folpes, filho de João Lou-
renço.— De 2X de fevereiro de iô38. 108 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a .Manuel Fernandes, natural do logar do Ferro, comarca
da Covilhã, filho de Francisco .Mendes.— De s de março de i<)38. 10?^ v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Pedro Leã<> de Carvalho, natural de Lisboa, filho de
Quintino Carvalho, que no anno de i<'>4o serviu na Casa dos Vinte e Qua-
tro.— De 28 de fevereiro de i<oN. 108 v

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero da índia, a Fclix Rodrigues, natura! de Azeitão, filho de Ani')nio

Rodrigues.— De ô de março de i65N. loii

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Brás da Costa de Oliveira, natural de Lisboa, filho

de António Rodrigues. De X de março de H">5i8. ioi|

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Manuel de Matos, natural da Ncrmelha, termo do
Cad.Tval, filho de F^rancisco Leitão.- De í< de março de Mó-S. lon

Alvso^ de moco da camará com a nioraJii c cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Francisco Rodrigues de Matos, natural do Carvalhal

de Óbidos, filho de Gaspar Fernandes de .Matos.— De X de março de
i'>.^8. iot|

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da India, a Joáo da Mota, natural de Lisboa, lilho de Gonçalo
Fernandes.— De i3 de março de ióí>8. 10») i'
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinana e condição do nu-

mero é da índia, a Domingos da Silva, natural de S. Tiago dos \'elhos,

termo de Lisboa, íiiho de Francisco Fernandes.—De i3 de março de

i638. 109 í'

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Manuel Pires, natural de Castello Branco, filho de

outro do mesmo nome.— De 27 de março de i658. 109 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero ê da Índia, a Domingos Pereira da Costa, natural de Muguierais,

filho de Thomc Dias da Costa. — De 28 de março de i638. 109 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Manuel de Castro, natural de S. Pedro do Sul, filho

de Pedro Fernandes.— De i5 de março de i658. no

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a João de Aroucha de Araújo, natural de Lisboa, filho

de Sebastião Figueira de Aroucha.— De 20 de março de i638. no

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Gaspar Coelho dos Reis, natural do concelho de Porto-

Carreiro, filho de Gregório João.— De 20 de março de iG38. no

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Lourenço do Amaral, natural de Penedono, filho de

António Rodrigues.— De 27 de março de i()58. iio

Alvará de moço de camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Mcente do Rego, natural da Merceana, filho de Ma-
nuel Lopes.—De 28 de março de i658. no r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco Soares, natural de Torres Novas, filho de

Mateus Soares.— De 27 de março de ib58. iioi'

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco Coelho, natural de Aljubarrota, filho de

Francisco Lourenço.— De 26 de março de i638. no p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel de Oliveira, natural da Azambuja, filho de
Rodrigo Ferreira. — De 6 de março de i6?8. no r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Craveiro, natural das Lapas, lilho de Salvador

Craveiro.— De 23 de março de i*')b~ e apostilla de 2 de abril de HoS. ni

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Manuel Lopes, natural do termo de Ourem, filho de
Simão Ix>pcs.— De 12 de março de K08. ni

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Luis Correia d<> Couto, natural da Azinhaga, filho de
Francisco .Vivares Correia.—De 3 de marco de 1660. 1 1

1
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero e da Índia, a Thomás do Couto Coneia, irmão de Luis Correia
do Couto.— De 3 de marco de Mkio.

l'oIhas

I I I

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a João de Macedo, natural de Lisboa, filho de Thomás
Martins, que no anno de ii')f>i serviu na Casa dos \'inte e Quatro. — De
i3 de fevereiro de lõrcj c apostilla de i de março de rôiio. 1 1 1 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a .\ntonio Barroso Pereira, natural de S. Martinho,
filho de António Barroso Pereira.— De 4 de março de Hoo e apostilla de
2 de março de i6()o. 1

1

1 V

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Gaspar Rodrigues da Silva, natural de Lisboa, filho

de José Rodrigues.—De i3 de março de 1660. 1 1 1 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Josc Barroso Pereira, natural de S. .Martinho, filho

bastardo de João Barroso Pereira.— De 4 de março de lõrg e apostilla

de 2 de março de i<')tJo. 112

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a André Dória Pereira, natural de S. Martinho, irmão
de José Barroso Pereira.—De 4 de março de i(o(j c apostilla de 2 de
março de K>õo. 1 12

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Bernardo Barroso Delgado, natural de S. Martinho,
filho de António Barroso Pereira.- De 4 de março de ihbq e apostilla

de 2 de março de i(')Go. 1 12

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Baptista, natural de Campo Maior, filho de
Francisco Dias.— De 11 de marco de i('(")0. 1 12 p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Monteiro, natural de Torres Novas, filho de
Affonso .Mvarcs.^De 23 de marco de i6r>o. \ll V

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Jorge .Monteiro, irmão de António Monteiro.— De 23

de marco de 1660. 1 1 2 f

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Gaspar Jorge Alvito, natural de Lisboa, tíliio de André
Jorge.— De 23 de março de ir.(V).

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Gaspar Teixeira de .Magalhães, natural do concelho
de Baião, filho de Belchior Cabral.— De 1 de abril de iMío.

1 12 f

I K^

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a José da Fonseca, natural dcNilla Real, filho de Pedro
Gonçalves. — De 7 de abril de i(">(k). I i.í

Alvará de moco da cam.ira com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a António Fernandes da Costa, natural de Leiria, filho

de Domingo* Fernandes.— De N de abril de iti<Hi.

9

ii3
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Rodrigues Salgueiro, natural de Lisboa, lilho

de Gaspar Rodrigues.— De ? de abril de iGôo. u3

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Nogueira, natural de Lisboa, íilho de Manuel

de Araújo, que no anno de iõd8 serviu na Casa dos Vinte e Quatro.

—

De 14 de abril de 1660. n-^ ''

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a' Domingos da Mota, natural de Almoster, termo de

Santarém, íilho de Lourenço Simões.— De i de abril de 1662. ii3 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Belchior da Costa, natural da villa de Sorva, filho

de Domingos da Costa.— De 2 de março de ibbb. ii3 i>

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Domingos Lopes, natural de Coimbra, filho de outro

do mesmo nome.— De 1 de março de lõõi. ii3 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João da Silva, natural de Porto de Mós, filho de Fran-

cisco Luis.— De 1 de abril de 16G2. 114

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António da Costa, natural de Lisboa, íilho de Simão
da Costa.— De <> de abril de \õú-2. 114

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Domingos Zuzarte de Carvalho, natural de Sacavém,
termo de Lisboa, filho de Manuel Zuzarte.— De 17 de abril de 1662. 114

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Onofre Hollanda, natural de Lisboa, filho de João
Hollanda.— De 4 de março de lòtjlí. 114

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Julião \'aldez, natural de Lisboa, filho de João ^'al-

dez.— De b de março de \6b3. 1 14 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João do \'allc, natural da freguesia de Santo Quintino,

filho de António Domingues.— Do 17 de março de iGb3. 114;'

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco (Carrilho, natural da villa de Évora (Coutos
de Alcobaça), filho de Pedro Carrilho da Fonseca.— De io de março de
lijiVi. I 14 ;•

Alvará de moço de camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero c da InJia, a Simão Gomes de Sá, natural de Guisande, termo de
Barccilos, filho de Gonçalo Gomes.— De 24 de março de ibô3. 1 14 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a António Rodrigues Freire, natural de Lisboa, filho

de Luis Rodrigues Freire.— De 20 de fevereiro de 10(14 ^ apostilla de 20
de fevereiro de i(3<i?. ii.S
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Agostinho Soares Henriques, natural de Lisboa, rilho

de ^'icente Soares Henriques.— De 20 de março de iõõ3 e apostilla de

20 de fevereiro de 16Ò4. u^

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Domingos de Abreu, natural de Almoster, rilho de

Rodrigo de Abreu.— De k je março de i663 e apostilla de 7 de março
de i6«)4. n3

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a \'alentim Correia, natural de Atouguia, rilho de Gaspar
Correia.—De 14 de março de itVq. ii3 r

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Luis, natural de Lisboa, rilho de outro do
mesmo nome.— De \b de março de 1664. 1 if> ;>

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Homem da Fonseca, natural de S. Pedro do

Sul, filho de Manuel Homem.— De i3 de março de i(3t)4. i ir ;•

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Jerónimo Faia, natural de Lisboa, rilho de Luis de

Lemos.— De iX de março de i6i">4. iir ;•

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Sebastião de Sousa, natural de Silves, rilho de Gaspar
Domingos.— De 14 de março de iM^. i \u

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António de Seixas Nunes, natural de Lisboa, filho de

António de Seixas.— De 21 de fevereiro de iiVo. ii<)

Alvará de moço da camará cora a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Botelho, natural de Lisboa, rilho de Kstevam
Botelho.— De 20 de fevereiro de ii'k34 e apostilla de i<j de fevereiro de

iiWib. I lô

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Lourenço da Mota, natural do Pombal, filho de Miguel

da .Mota.— De m de fevereiro de ito?. iiô r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Francisco da Silva, natural de Lisboa, rilho de João
Luis. De 21 de fevereiro de i*')tib. i i(í p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Baltasar Borges Pereira, natural de Aguas Frias, rilho

natural de Simão Dias Pereira. — De 21 de fcverciío de i<"n'õ. m<'> r

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a João Pereira, irmão de Baltasar Borges Pereira.

—

De 21 de fevereiro de i<iO?. nó p

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a I'cdro Alvares, natural do Couto de Roborcdo, filho

de outro do mesmo nome. De ig de fevereiro de i<i<o. 1 17
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Alvará dè moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a António Navais de Campos, natural de Moreira de

Rey, filho de Luis de Navais de Campos.— De 28 de fevereiro de ibbã. 117

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel André Nunes, natural de Lisboa, filho de

José Alvares Pinhas.— De 2 de março de i66b. 117

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Nunes Henriques, natural de Algares, termo

da Feira, filho de Manuel Duarte.—De 2 de marco de i6õb. in")

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Viçoso, natural da Lourinhã, filho de outro do

mesmo nome. -De 23 de fevereiro de i665. 117 p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Inndia, a João Correia, natural de Moledo, termo de Óbidos,

filho de André Dias.—De 23 de fevereiro de i6õ3. 117 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Agostinho Pereira, natural da comarca do Porto,

filho de Francisco Pinto.— De 2 de março de i665. 117 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a Agostinho da Silva e Carvalho, natural de Arrifana,

termo da Feira, filho de Manuel Jorge.—De 9 de março de i66b. 117 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Jeronymo Pereira de Sampaio, natural de Ruivães,

termo de Barcellos, filho de António Gonçalves Laia.— De G de março
de i66f>. 1 18

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Pedro Dias de Araújo, natural de S. Gens de Sala-

monde.— De (> de março de i6(">3. 118

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Francisco de Góes, natural de Beja, filho de João de
Góes.— De 10 de março de it"i(i.^. 118

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a \'icente de Azevedo, natural de Alemquer, filho de

João Pinto de Azevedo.— De 9 de março de \66b. 118

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a .Manuel Luis, natural de Lisboa, filho de Agostinho
Gonçalves.— De 10 de março de lUo. 118 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a Manuel da Silva, natural de Santa Comba, filho de
Pedro de .Mmeida.— De 1 S de março de iót">3. 118 t>

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a João (-ordeiro Leitão, natural de Aldeia Gallega, filho

de Francisco Leitão. -De 6 de marco de Hi<ií>. 118 v
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Manuel Pereira, natural de Pombal, filho de João
Lopes.— De 4 de março de lõõ?.

Folhas

ii8p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero e da Índia, a .Manuel Gomes da Fonseca, natural de Elvas, filho

de Manuel Martins.— De 3 de marco de ió63. 119

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a João Coelho, natural de Lisboa, filho de Miguel Coelho,
que em iCOí serviu na Casa dos Vinte e Quatro.— De 12 de março de
i663 e apostilla de 1 1 de fevereiro de lõõõ. "9

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero e da índia, a Manuel de Lima, natural de Lisboa, rilho de João
de Lima.— De 12 de marco de i66h. 119

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a .Manuel da Silva, natural de Óbidos, nlhn de Fran-
cisco Pereira.— De 19 de fevereiro de iõ<>.^. I H

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Manuel Freire, natural de Penella, rilho de Sebastião
Gonçalves.— De 20 de marco de 16(0.

I l<) V

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Domingos Francisco, natural do concelho de Vieira,

rilho de Domingos Ribeiro.— De 2d de fevereiro de xCibb. 1 10 í'

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a João de Faria, natural de Lisboa, filho de Domingos
Antunes de Faria. — De 27 de fevereiro de i6õ3. 1 19 f

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a Paulo Dinis da Fonseca, natural de Santo António
do Tojal, rilho de José Dinis. De 17 de marco de lõõS. 191;

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a Adrião Dud<juet, natural de Loire 1 França 1, rilho de
Sevcrim Dudouet. De 21 de marco de ii»ô.^. 120

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da InJia, a Salvador Ferreira, natural de Coimbra, rilho de Fran-
cisco Ferreira, que foi Juiz do Povo nessa cidade. De lo de abril de
it'><'.^. 120

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a João da Cruz, natural de Lisboa, rilho de outro do
mesmo nome. De 1 1 de abril de i('K».3. 120

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero c da Indi.i, a António Correia, natural de Lisboa, rilho de Manuel
Correia. De 11 de abril de \i<i>b. 120

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a João da Silva, natural de Lisboa, rilho de Gaspar da
Silva Chaves.— De 28 de janeiro de lUM.'. 120 r
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Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a António de Torres, natural da Ameixoeira, termo de

Lisboa, tillio de Manuel Pires de Carvalho.—De 5 de fevereiro de ibõõ. 120 ;•

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Machado Sacoto, natural de Mirandella do

Corvo, tilho de Pedro Sacoto.—De 5 de fevereiro de 1666. 120 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Joaquim Alvares, natural de Setúbal, tilho de Fran-

cisco Alvares.— De 1 1 de fevereiro de 1Õ6G. 120 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Henrique Figueira Besmão, natural de Lisboa, tilho

de Pedro Besmão de Amajor.— De 12 de fevereiro de 1G6G. 121

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero ê da índia, a António Pinto, natural de Lisboa, lilho de Manuel
Rodrigues Locio (?;.—De -li de fevereiro de iGGõ. 121

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Luis da Costa de Sá, natural de Lisboa, tilho de outro

do mesmo nome.— De 17 de fevereiro de iGGb. 121

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Silvestre de Azevedo, natural de Lisboa, lilho de

Inácio de Azevedo.—De 5 de fevereiro de iGGG. 121

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Álvaro Gomes, engeitado no Hospital Real deTodos-
os-Santos, de Lisboa.— De iGt de fevereiro de 16GG. 121 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel \'ás Pacheco, natural do Ilhalvo, termo de
Alcmquer, lilho de outro do mesmo nome.— De 23 de fevereiro de i(j(")(i. 121 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a António Barbosa Filgueira, natural de Monsão, filho

de outro do mesmo nome.—De 17 de fevereiro de 16G6. 121 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero c da índia, a António Rodrigues Machado, natural de Lisboa, lilho

de Miguel Rodrigues.— De lU de fevereiro de iG(JG. 121 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Manuel Ferreira, natural da villa de Pereira, tilho de
António Ferreira.- De 4 de março de iG()G. 122

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero e da índia, a João Carvalho, natural da freguesia de S. Pedro, junto
a Cintra, filho de Sebastião Carvalho.— De 7 de março de i(')()(). 122

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero e da índia, a José Ferreira, natural de Setúbal, lilho de Luis Fer-
reira.— De <> de marco de iGW). 122



MATRICULA DOS MORADORES DA CASA REAL

,
Folhas

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Domingos Nunes, natural do Maçai do Chão, termo
de Celorico, lilho de Domingos Fernandes.— De i3 de março de i<i(jt"). iiz

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condiçõo do nu-

mero e da Índia, a Manuel da Rocha de Azevedo, natural de Lisboa, lilho

de Inácio da Rocha de Azevedo.— De 12 de março de i(>6('). 12.; ;•

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Domingos da Silva, natural de Lisboa, filho de Simão
da Silva, que no anno de lõõS serviu na Casa dos Vinte e Quatro.— De
ib de março de itith. 212 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Pascoal da Silva, natural de Lisboa, lilho de João
Batista.— De 12 de março de i6õ6. 122 ;•

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Luis Rodrigues Barreto, natural de Elvas, filho de

Salvador Rodrigues. — De 24 de março de i<"66. 122 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco Comes Rocha, natural de Lisboa, filho de

Manuel Lopes Rocha, que no anno de i()?(j serviu na Casa dos ^'inte

e Quatro.— De 24 de março de i('><'>("). i23

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António .Monteiro, natural de S. João de Scpins, filho

de Pedro João Monteiro. -De 2.^ de março de iõô('). 12!^

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Pedro da Silva Correia, natural de Thomar, filho de

Manuel da Costa.— De 18 de março de i(i(')<t. I23

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a João Bacellar, natural de Lisboa, lilho de Salvador

Baccilar. — De 24 de março de iWJô. 12!^

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia,' a Feliciano Monteiro da Costa, natural de Lisboa, filho

de António .Monteiro da .Matos. — De 23 de fevereiro de i<V">(). i2!> v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a António Ferreira, natural de Porto de .Mós, filho de

Luís Mendes.— De 2 de abril de 1'VKi. ni v

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Luis Mendes, irmão de António Ferreira.— De 2 de

abril de wW). I23 r

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Bartolomeu de Castro, natural da Feira, filho de Ma-
nuel Godinho Borges.- De 2H de março de }('*>]. 12.^ r

Alvará de moco da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

íiT-ro e da índia, a B< '
' 'M !lcs de Castro, irmão de Bartolomeu

.1 Castro.- De 2H , 124 $f
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Manuel Carvalho da Cunha, natural de Coruche, filho

de João Carvalho.— De 2 abril de ibú-j. 124

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a José Ferreira, natural de Coimbra, filho de outro do

mesmo nome.— De 20 de abril de UÍiiy. 124

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a António Mathias da Costa, natural de Lisboa, filho

de Mathias Gonçalves da Costa.— De b de abril de 1667. 124

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João da Crosta de Siqueira, natural de Lisboa, filho de

Belchior da Costa de Siqueira.— De 21 de março de ilihX. 124 i>

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Thomé da Silva, natural de Penalonga, filho de Ma-
nuel Rodrigues.— De 26 de março de 16G8. 124 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João de Araújo Bahia, natural de Montalegre, filho

de Gaspar de Araújo.— De 28 de março de 1668. 124»'

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Ribeiro, natural de Lisboa, filho natural de An-
tónio Ribeiro.— De 6 de abril de i()õ8. 124 i>

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João de Barros, natural do Porto, filho de Manuel
de Barros.— De 5 de abril de 1(368. I25

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Simões Susano, natural de S. Martinho de
Arvore, termo de Coimbra, filho de António Simões Susano.— De 4 de
abril de i6õ8. i25

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Francisco Pinto Valente, natural de Óbidos, filho de
Manuel Pinto.— De 10 de março de ibby. 12S

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da Índia, a Aires de Sousa, natural de Pernes, comarca de San-
tarém, filho de João de Sousa.— De 4 de março de 1Õ69. i25

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a António de Oliveira, natural de Lisboa, filho de Matias
de Oliveira.— De i3 de março de iGõg. I25 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero c da índia, a Manuel da Arruda de Sei.xas, natural da Batalha, filho

de Domingos .Moreira.— De 12 de marco de líiôy. I23 p

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a Simão Rodrigues Carreira, natural de Lisboa, filho

de João Rodrigues Carreira. — De i de marco de iNiq.
_ I25 f
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Alvará Je moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero e da Índia, a Luis Ferreira, natural de Lisboa, tilho de Manuel
Ferreira Falayos.— De 17 de março de iôõq. 12? v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Alberto Xelloso, natural de Lisboa, filho de JoãoVel-
loso.— De 4 de março de iôõq. 12G

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a José da Costa Batalha, natural de Montemór-o-Novo,
filho de António Paes Batalha.— De 28 de março de imV). 12G

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a João Borges da Mata, natural de Lisboa, filho de
Manuel Rodrigues da Mata.— De 10 de fevereiro de 1070. I2<'i

Alvará de moço da c:imara com a moradi.i e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Mateus Cordeira) Machado, natural de Lisboa, lilho

de António ALichado.— De 12 de fevereiro de 1670. 12Õ

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Domingos Lopes, natural de Lisboa, enjeitado no
hospital de Todos-os-Santos.— De H) de janeiro de n'170. 12Ô v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Sebastião Pereira, natural do Rabaçal, filho de Antó-
nio Pereira.— De 20 de fevereiro de 11170. 12o v

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Bernardo Barbosa, natural de Arouca, filho de Domin-
gos Lopes.— De 10 de março de ir)7o. i2i3 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da Índia, a Francisco Alvares, natural de Lisboa, filho de Manuel
Alvares.— De 10 de março de 1070. i2Ôr

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Jorge Pereira, natural de Lisboa, filho de \'icenle

Pereira. — De i> de marco de iôto.
/ 127

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Pedro Carneiro da Silva, natural de Lisboa, filho de
Amaro Carneiro, que cm i<o<"» serviu de Juiz do Povo desta cidade.

—

De 1 3 de março de 1070. 127

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a António Jorge Hocarro, natural de Lisboa, filho de
Manuel Fernandes de Miranda.- De 27 de março de i'>7o. 127

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a João de Siqueira, natural da Chamusca, filho de
António de Siqueira.— De 27 de março de 1^70. 127

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero e da India, a António Gomes Tavares, natural de Bcmtica, termo
de Lisboa, filho de Uidoro Domingues.— De 2 de março de i<Í7i. 127
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Rodrigues de Almeida, natural de Tarouca, termo

de Lamego, filho de Bernardo Rodrigues.— De 6 de fevereiro de 1671. 127 ;j

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco Cardoso, natural de Lisboa, filho de Manuel

da Costa.— De 6 de fevereiro de 1671. 127 i>

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Francisco Ferreira Pestana, natural de Lisboa, filho

de Agostinho Ferreira Pestana.— De 2 de março de 1Õ71. 127 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Agostinho Lopes de Oliveira, natural de Lisboa, filho

de Mateus de Oliveira.—-De 9 de março de 1671. 128

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Luis de Pina de Araújo, natural de Almada, filho de

Manuel de Pina.— De 10 de fevereiro de 1G72. 128

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Vieira de Jesus, natural de Lisboa, filho de

Gonçalo Martins Vieira.— De 10 de feveieiro de 1072. 128

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Ferreira de Carvalho, natural do Rio Maior,

filho de Simão Alvares de Carvalho.— De 10 de fevereiro de 1(172. 128

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Fialho de Carvalho, natural de Pedrogam
Grande, filho de .Manuel Fialho.— De 2l> de fevereiro de 1(172. 128 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Alvares de Carvalho, natural de Rio Maior,

filho de Simão Alvares de Carvalho.— De 10 de fevereiro de 1672. 128 i'

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Custodio de Afonseca, natural de Lisboa, filho de

Manuel de Afonseca, que foi repo.steiro.— De 1 de fevereiro de 1672. 128 1'

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António de Sousa, natural de Lisboa, filho de outro

do mesmo nome, que cm lõGG serviu na Casa dos Vinte c Quatro. — De
ii de agosto de it'>72. 1281*

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Luis de Sousa, natural de Lisboa, filho de António
de Sousa.— De 23 de agosto de i<')72. 129

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da Índia, a João Duarte l^eitão, natural de Lisboa, filho de Pedro
Leitão, que em iG?5 serviu na Casa dos Vinte c Quatro. — De 20 de fe-

vereiro de 1(172. 129

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco da Cunha, natural de Lisboa, lilho dcTho-
más Martins.— De 3J( de agosto de i(')72. 129
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Clemente Carvalho da Silva, natural da Povoa de Santo
Adrião, tilho de António Carvalho.— De 27 de janeiro de iC>-j3. 129

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António de Araújo, natural de Lamego, tilho de Fran-

cisco Monteiro.— De i5 de fevereiro de lôylv 129 f

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Luiz Coelho do Amaral, natural de Lisboa, filho de
Francisco Lopes do Souto.— De 2? de fevereiro de 1673. I2() v

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Nunes Pereira, natural de Villa Real, filho

de Domingos Pereira.— De 8 março de 1G73. 129 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a .André de Brito, natural de Loulé, filho de Francisco

Mendes.— De 22 de fevereiro de it>74. 120 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a .Vntonio da Silva de Sequeira, natural do Sobral, filho

de Domingos Martins.-— De 5 de março de it>74. i3o

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a Domingos de Azevedo, enjeitado no hospital de
Todos os Santos.— De 7 de março de 11)74. i3o

Alvará de confirmação do foro de moço da camará com 40(1 reis de moradia
por mes e Vi de cevada por dia, a Belchior da Costa, natural de Senna,
filho de Diogo da Costa.— De íb de março de i<')74. i3o

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a .Manuel de Sousa, natural de Lisboa, filho de Antó-
nio de Sousa.— De 20 de março de 1074. i3t

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Fernando Bote Pacheco, natural de Villar .Maior,

filho de João Bote Pacheco.— De 12 de fevereiro de 167^. 3i

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Domingos de Sacadura Pacheco, irmão de Fernando
Botto Pacheco.- De 12 de fevereiro de i<Í75. i3i

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a André de Sacadura, irmão dos dois precedentes.—
De 12 de fevereiro de i<>7.^. i3i

Alvará de moco da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu
mero c da índia, a Francisco de Brito de \"ilhcna, natural de Lisboa,

filho de Manuel Rodrigues da Costa.— De 12 de fevereiro de \h-b. i3i r

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a .Manuel de Pinho, natural de Arouca, filho de bomingos
Vd!». — De 2- de fevereiro de ii»-.^. \.U v
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a José Ferreira, natural de Setúbal, tilho de Gonçalo

Ferreira.— De lõ de março de iGyS. i3i ;•

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Manuel Zuzarte Pedro, natural da Meda, filho de

Francisco Zuzarte.— De 26 de março de 1675. i3i v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a João da Mota, natural do Mosteiro de Matacães, termo

de Torres \'edras, filho de Manuel da Mota.— De 3o de março de ib-^b. i32

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Leonardo Gonçalves de Miranda, natural de Lisboa,

lilho de Manuel Gonçalves.— De líj de março de i6-b. i32

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Manuel de Freitas, natural de Lisboa, tilho de João

de Freitas.— De i3 de fevereiro de 1Õ73 c apostilla de 4 de fevereiro de

167(3. i32

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a José Pereira de Macedo, natural de Lisboa, tilho de

Francisco Pereira da Silveira.—De 12 de março de 1676. i32 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Alexandre Prestes, natural de Lisboa, lilho de José

Peres.— De i(3 de março de i(>77. i32 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Gabriel Homem Rabello, natural de Lisboa, filho bas-

tardo de Francisco Homem Rabello.— De i(i de março de 1677. i32 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a Francisco Coelho de Magalhães, natural do Cubello,

concelho de Baião, lilho de Gaspar Coelho da Fonseca.— De 20 de

março de ii>77. i32 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Carvalho da Silva, natural do Lumiar, tilho

de outro do mesmo nomc.^De 20 de março de 1Õ77. i33

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a António Pereira da Silva, natural de Coimbra, filho

natural de Paulo Pereira Cardoso.— De 26 de março de 1Õ77. i33

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a .Manuel da Fonseca de Aguilar, natural de Trovões,
lilho de Pedro Lopes de Aguilar.— De i3 de março de i"i77. i33

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Félix de Sampaio da Silva, natural de Lisboa, tilho

de António Ribeiro da Silva. — De 20 de fevereiro de i'>77. i33

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mcrt» c da índia, a António Rodrigues Moreira, natural do Porto, li lio

de Baltasar Rodrigues \'clho.— De iij de março de ii'77- i-^3 r
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João da Silva, natural de Lisboa, filho de Miguel da
Silva.— De 3 de março de i<>77. i33 "

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e de ir, em 1Õ77, aos rios de Sofaia, a Domingos de Miranda,

natural do termo de Barcellos, filho de Domingos André.— De 23 de

agosto de K'77. í?3 v

Alvfrá de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Diogo Matos, natural de Lisboa, filho de Manuel
Gonçalves.— De 9 de fevereiro de 1Õ79. i33 p

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Francisco de Andrada, natural do Louriçal, termo

da villa de S. Nicente da Beira, filho de Thomé Pires.— De 27 de feve-

reiro de i*'79. 1^4

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a .Manuel Henriques da Fonseca, natural de Mirandclla,

filho de Manuel da Fonseca Henriques.— De 17 de março de i'>79. i34

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Frasão Ribeiro, natural de Bacellar, concelho de

Ribeira de Pena, filho de Pedro Frasão.— De 22 de março de i<J79. i34

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Salvador dos Reis, natural de Unhos, filho de Manuel
Carvalho.— De 20 de março de i''79. i34

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Gaspar do Couto da Guerra, natural de VillarTorpim,

filho de Domingos do Couto.— De 4 de março de 1Ô79. i34 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António da Silva, natural de Lisboa, filho de Manuel
da Silva.— De 22 de março de i<>79. i34 fl

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a André Henriques, natural da Ribeira de Penha Longa,

termo de Cascaes, filho de .Manuel Henriques.—De 2b de março de i''79. i34 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c de ir, em i<'>70i aos rios de Sofaia, a .Manuel de Tirito, natural de

Coimbra, filho de Diogo de Brito.— De 2.^ de março de 1Õ79. i34r

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero e de ir, cm W^jn, aos rios de Soíala, a Francisco de Brito, irmão de

Manuel de Brito.— De 2J de março de i<'79. i3.^

Alvará de moco da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a António Leal, natural de Lisboa, filho de Silvestre

Antunes Leal.— De b de fevereiro de iC>Ho. i^b

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-

mero, a Lui"» Uibeiro de Faria, estante na índia c natural de Inhos. termo
de Lisboa, filho de Miguel Ribeiro.— De 7 de fevereiro de i«'iSo. i3.^
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Jerónimo Borges de Azevedo, natural de Maçada,

termo de Villa Real, filho de Domingos Brito.— De 7 de fevereiro de 1G80. i35 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Caldeira da Rocha, natural de Pombal, filho

de Manuel Correia Sea.— De b de fevereiro de iG8q. i35 ;•

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Alberto de Pinho e Mello, natural de Arouca, filho

de Manuel da Rocha de Mello.— De 28 de fevereiro de iõ8o. i35 r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a José Pereira, engeitado no Hospital de Todos-os-

Santos.^De 11 de fevereiro de 1Õ80. i3? r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Correia, natural de S. João da Pesqueira,

filho de Pedro Correia.— De ("> de março de iõ8o. i3ô

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a João da Costa, natural de Braga, filho de outro do
mesmo nome.— De 24 de fevereiro de 1680. i3(>

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Lourenço de Andrade, natural do concelho de

Santa Cruz, comarca de Cuimarães, filho de Gaspar Lourenço.— De 28

de fevereiro de i(!8o. i3(">

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu»

mero c da índia, a Manuel Lourenço de Andrade, irmão de João Lou-

renço de Andrade.— De 28 de fevereiro de i(")8o. i3(i

Alvará de moço da comara com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a .\ndré de Brito, natural de \'ianna, filho de André
Borges de Brito.— De 28 de fevereiro de 1G80. 130 v

Alvará de moço da camará com a moradia ç cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Manuel Rodrigues da Costa, natural de Almada, filho

de Bento Antunes.— De <> de março de 1680. i3r> v

Alvará de moço da çamara com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da Indi:i, a João Neto \'ieira, natural de Setúbal, filho de Fran-

cisco da Cruz Nieira.— De 9 de março de i(")8o, i3õ v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c de ir aos rios de Solala, a Sebastião de Azevedo Lobo, natural

de Lisboa, filho de Luis de Azevedo Lobo.— De 27 de março de i(")8o. i3t"i r

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c de ir aos rios de Sofala, a Francisco de Pina, natural de Tagarro,
filho de Martuel Colaço de Pina. — De 27 de março de iõ8o. 137

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero e de ir aos rios de Sofala, a Adrião de Pina, irmão de Francisco
de Pina.- De 27 de março de ibSo. 137
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a Lourenço Tenreiro do Soral, natural de Intias, comarca
de ^'iseu, tílho bastardo de Manuel Tenreiro de Pina.—De 9 de março
de 1680.

I\'llus

i37

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a Manuel Pinheiro Serra, natural da Covilhã, filho de
Simão Mendes Pinheiro.— De 28 de marco de i()8o. 1.^7

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a José Pinheiro Serra, irmão de Manuel Pinheiro Serra.—
De 28 de marco de i(J8o. l.-'7 I'

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Manuel Rebello, natural de Viseu, rilho de Manuel
Fernandes. — De 27 de março de 1680. 137 v

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero c da Índia, a Francisco da Gama da Silva, natural de Lisboa, tilho

de Manuel da Gama. — De 1 de abril de i(38o. 1.^7 i'

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Leonel de Araújo Rego, natural de Valladares, rilho

de Pedro de Araújo. — De 17 de fevereiro de i(")8i. 137 ;'

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a José da Silva Brandão, natural de Guimarães, filho

natural de Amaro da Silva.— De 17 de fevereiro de i<")8j. i38

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero c da índia, a .Manuel Pimentel, natural de Seleiros, termo de \'illa

Real, filho de outro do mesmo nome.— De 26 de fevereiro de ib8i. i38

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a .Manuel .Monteiro, natural de S. João da Foz, termo
do Porto, filho de Gonçalo Monteiro.— De 17 de fevereiro de i(">8i. i38

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Domingos Rodrigues Monteiro, natural de Villa Real,

filho de António Rodrigues.— De 17 de fevereiro de i<i8i. i3S

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-
mero e da índia, a Manuel ('^ordeiro Varella, natural da Ribeira de Li-

tem, termo de Leiria, filho de António Fernandes.— De 2<) de fevereiro

de MiNi. i38;'

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-
mero c da índia, a Bernardo Dinis, natural de Lamego, rilho de Manuel
Fernandes Pinheiro.— De 2»' de fevereiro de i<'»8i. i3Kr

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a Martinho Peixoto de Carvalho, natural de Guimarães,
filho baitardo de .Monucl Peixoto de Carvalho.- De ? de marco de i(iNi. i38;'

Alvará de moço d.i camará com a moradia c cevada ordinária c condição do nu-
mero c da Índia, a Seba">tião do Couto Telles, natural de Malrosca. termo
de Santarém, filho de Pedro João Fortes. — De 7 de março de i('>Si. iiHv
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a Manuel Rodrigues Fecho, morador e natural da villa

da Louzã, rilho de outro do mesrno nome.— De 5 de março de 1G81. 139

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero é da índia, a José da Costa Soares, natural de Lisboa, rilho de João

da Costa Soares.— De 6 de março de 1081. . iSq

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Pereira, natural de Campo Maior, rilho de Fran-

cisco Pereira.— De 26 de fevereiro de lUNi. iSq

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da Índia, a Manuel de Araújo, natural de Lisboa, tilho de Lou-

renço de Araújo, que, em lôyõ, serviu na Casa dos \'inte e Quatro.

—

De 5 de março de iô6i. iSq

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Francisco Soares \'elho, natural de S. Martinho de

Salreu, comarca de Esgueira, lilho natural de Manuel Velho Soares.

—

De (') de março de 1681. i^ij í»

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António Lopes Antunes, natural de Salvaterra, rilho

de Duarte Lopes. — De 10 de março de i(i8i. iSq j'

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a Pedro do Rego, natural de S. Martinho de Rio Mau,
comarca de \'ianna, filho natural de Duarte de Gocs.— De 10 de março
de 1 68 1

.

1 39 V

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da Índia, a Júlio de .\ndrade, natural de Lisboa, rilho de António
de Andrade.— De 10 de março de 1681. 1.39 v

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Nicira Portugal, natural de S. Martinho de Anta,

termo de \'illa Real, filho de Francisco Vieira Portugal.— De 1 1 de março
de 1G81. 140

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António de Oliveira, natural de Alemquer, filho de

Dinis de Oliveira de Afonseca.— De i3 de março de i(')8i. 140

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Manuel de Paiva, natural de Lisboa, rilho de Luis
de Paiva.— De õ de março de i(J8i. 140

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-

mero e da índia, a João Nunes, natural de Thomar, filho de Domingos
Martins.— De 12 de março de iri8i. 140

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do nu-
mero e da índia, a António Pereira de Carvalhaes, natural de Santarém,
lilho bastardo de outro do mesmo nome.— De 7 de março de i(>8i. 140 f

Alvará de moco da camará com a moradia e cevada ordinária c condição do n-i-

mero e da índia, a José Rodrigues, natural de Coimbra, filho de João
António.— De 20 de março de i('>8i. 1 \() v
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Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António de Carvalho, natural de Coimbra, filho de

António ISIanuel.— De 20 de março de 1G61. 140 r

Alvará de moço da camará com a moradia c cevada ordinária e condição do nu-

mero c da índia, a Manuel Ribeiro da Silva, natural do logar da Appel-
lação, termo de Lisboa, filho de Manuel Lourenço.—De 20 de março
de 1G81. 140 i'

Alvará de moço da camará com 4o() réis de moradia e ^\ de cevada por dia e

condição do numero c da índia, a André Pereira, natural de Abaças, termo
de \'ilia Real. filho de António Fernandes, pelos seus serviços na armada
da Junta do Commercio c nas armadas e fortalezas da índia, desde iGõG

até iG)-3.— De 20 de março de 1681. 141

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a João Monteiro de Sousa, natural de Lisboa, filho de
Luis Monteiro.— De 22 de março de iG-Si. 141

Alvará de moço da camará com a moradia e cevada ordinária e condição do nu-

mero e da índia, a António da Silva, natural de Lisboa, filho de António
F"emandes, por ir servir, como alferes, em uma das companhias que pas-

sam á índia.— De 20 de março de 1G81. 141 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e 1 alqueire de cevada por dia. indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domincos Luis, natural do Pinheiro, termo de Guimarães,
filho de Pedro .Mendes.— De 17 de fevereiro de it'>4i. 142

Alvará de escudeiro lopo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro (iarccs, natural de Pcdrogam Grande, filho de António
.Martins.— De 20 de fevereiro de i<')4i. 142

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 800 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Duarte da Silva, natural de Lisboa, filho de António
Fernandes, pelos seus serviços nos Açores e na Corunha.— De 1 1 de fe-

vereiro de 1G41. 142 r

Alvará de confirmação do foro de escudeiro e cavalleiro com 700 reis de mo-
radia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, a Luis Nunes do Xaile,

natural de Cullarcs, filho de Gaspar do Vallc. — De 3 de março de 1G41. 142 ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia. indo d índia, onde será armado
cavalleiro, a António Gonçalves, natural de C-aparica, filho de André Gon-
çalves. — De 22 de fevereiro de iú^\. 14.^

Alvará de escudeiro io^o acrcsccnt.ido a cavalleiro com 700 reis de moradia por
me» e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
f " .3 Gaspar de Mntos. natural de Villa Longa, lilho de Pedro
I s. De I I de março de 11)41. 143
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á Indiu, onde será armado

cavalleiro, a Gonçalo Rodrigues, natural do Castcllo de Lanhoso, filho

de Damingos Rodrigues.— De i3 de março de 1641. 14^

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Manuel de Faria, natural de Santa Maria de Quintaes, termo

de Barcellos, tilho de Pedro AIYonso.— De i3 de março de 1G41. 143 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro. a João da Costa, natural de Lisboa, lilho de Francisco da

Costa.— De i'ó de março de 1641. 14^ J'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Agostinho de Abreu, natural de Lisboa, tilho de Domingos
Fernandes.— De 11 de março de 1Õ41. 143 p

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel Rodrigues, natural de Lisboa, tilho de António Ro-

drigues.— De lô de março de 1641. 144

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel de .Vlmcida, natural de Lisboa, filho de Gaspar

dos Reis.—De ib de março de i(")4i. 144

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Pires, natural de Sanfins, filho de Francisco Pires.

—

De i3 de março de i(')4i. 144

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Lopes Roxo, natural de Abrantes, tilho de Nicentc

Lopes Roxo.— De 17 de março de 1641. 144 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 900 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, a Francisco Rodrigues, natural de
Lisboa, tilho de Jorge Rodrigues, pelos seus serviços na índia, como
artilheiro, em três armadas, tendo tomado parte na peleja que, em i()3S,

houve na barra de Goa com nove naus hollandesas.— De 1? de março
de i<>4i. 144 I'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Gregório Vieira, natural do .Mosteiro de \'ieira, comarca de
Guimarães, filho de Sebastião Gonçalves.— De iii de março de 1(141. 14.^

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a \'entura Jorge, natural do concelho de Lorvão, filho de Se-

bastião Alvares.— De 24 de março de iiqi. 14?
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Alvará de escudeiro logo acrescentado, a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Nicentc Rodrigues natural de Runa, termo de Torres ^'edras,

filho de Domingos Leal.— De i-S de março de i(')4i. 143

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia. indo ;i índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel Marques, natural de Azcre, rilho de outro de mesmo
nome.— De iS de março de 1G41. 145 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Nuno Jorge, natural do Tojal, termo de Lisboa, íilho de
Francisco Jorge.— De nj de março de Hqi. 14? v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Gonçalves, natural de Santa Marinha, do Arcebispado
de Braga, rilho de Gonçalo João.— De 1 de março de 11)42 e apostilla

de 20 do mesmo mes e anno. 14? v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro \"az de Carvalho, natural de Abrantes, rilho de Ma-
nuel Dias.— De 7 de março de i<">42. 146

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Matias da Costa, natural do logar do Linho, termo de Cintra,

filho de Luís Alvares.— De <( de março de it'>42. 14G

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Vieira de Carvalho, natural de Lisboa, filho de Sebas-
tião Nicira de Carvalho.— De 12 de março de iiÍ42. 146

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João da Silva, natural da freguesia de Gavião, termo de
Barccilos. filho natural de l'edro Fernandes.— De 17 de março de i''>42. 141") r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Leal, natural do logar do \'inagre, termo de Collarcs,

filho de Jorge Fernandes.— De 17 de março de ifi42. i4('i ;.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mes c ! alqucne de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Albernás, natural de Lisboa, filho de Lourenço de
Campos.— De 12 de março de H'42. 147

Alvará de escudeiro lopo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onJc será armado
cavalleiro. a António Jorge de Almeida, natural de Libboa, rilho de Jacomc
Jorge de Almeida.— De 22 de março de HÍ42. 14-

Alvará de escudeiro logo acrcsccntrdo q cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevadd por dia. indn à índia, onde será armado
c.Tvalleiro. a António Martin», natural da .Macieira, concelho de Cotjra,

tilhii de Francisco Martint. De .:.^ de nurço de i<Í42. 147
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Joáo Pinheiro, natural de Lisboa, filho de outro do mesmo
nome.— De 22 de março de 1642. 147 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Carvalho, natural de Anadia, filho de Agostinho

Francisco.— De 20 de março de i(')42. 147 ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro Alvares Cosmo, natural do Cadaval, filho de AtVonso

Alvares.—De i de abril de 1(342. 147 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado ca-

valleiro, a Manuel Antunes, natural de Lisboa, filho de António Gonçal-

ves.— De 00 de março de 11142. 148

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Inácio da Costa, natural de S. Vicente, termo de Guimarães,
filho de Gaspar Gonçalves.— De 1 de abril de i(>42. 148

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António de Oliveira Sarinho, natural de Góes, filho de
Gaspar Gonçalves.— De 3o de março de 1G42. 148

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Lopes, natural de Sacavém, filho de Domingos ^'az.

—

De ji de abril de i('>42. 148 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
ca\allciro, a André Gomes de Almeida, natural de Lisboa, lllho de
Manuel Gomes.— De 12 de março de i(")42. 14X >•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Gaspar Machado, natural da Casa Nova, termo de Guima-
rães, filho de António Alvares.— De 3 de abril de i(Í42. 148 ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .NhTUuel Mendes, natural de Lisboa, filho de Francisco
Mendes.— De 3 de abril de i<Í42. 140

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia pnr
mês c I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armido
cavalleiro, a João de Miranda, natural de Lisboa, tilho de Domingos
(lomes.— De 3 de abril de i(")42. 14(1

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António de Miranda, irmão de João de Miranda.- De 3 de
abril de i"'i42.
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com qoo réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia. indo d índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Mousinho, natural de Lisboa, filho de António
Mousinho, pelos seus serviços na armada de soccorro ao Brasil, em
1640.— De 24 de março de ir)42. 14O''

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mès e I alqueire de cevada por dia, indo d índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Duarte Pinto, natural de Góes, lilho de .Manuel

Simões.— De l^o de marco de iiq-i. ^40^

Alvará de escudeiro lngo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armadc;

cavalleiro, a João Carvalho, natural de Lisboa, lilho de Domingos Car-
valho.— De 17 de fevereiro de it)43. '49 '^

•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Simão Ferreira da Costa, natural das Bairradas, termo de
Figueiró, tilho de André Simões.— De 17 de fevereiro de Hqj. i5o

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo d índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel \'ds, natural de Libboa, lilho de Domingos Vás.

—

De 24 de fevereiro de 1(143. iro

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armudo
cavalleiro, a João Baptista, natural de Thomar, onde foi enjeitado.— De
24 de fevereiro de i()43. iro

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo d índia, onde será armado
cavalleiro, a Diogo Lopes de Lima, natural de Peniche, lilho de Gonçalo
Lopes de Lima.— De 2^ de fevereiro de i()43. i5o v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, indo d índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel de Almeida, natural de Aguila i.'(, filho de Antoni<i

Homem. — De 27 de fevereiro de i<'>43. 1 ?o r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel de .Moura, natural de Thomar, filho de António
Gonçalves.— De 27 de fevereiro de i<>43. 1.^0 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia. indo d índia, opde será armado
cavalleiro, a Manuel Delgado, natural de Lisboa, tilho de Bartolomeu
Gonçalves.— De 27 de fevereiro de HÍ43. i?t

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mes c I alqueire de cevad 1 por di.i, indo d índia, onde será armado
cavalleiro, a João B.iptist.i, n.iiural de Lisboa, filho de António Fran-
cisco.- De 27 fevereiro de i'>43. i.^i

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, «mde será armado
cavalleiro, a Scb.istiáo Gonçalves, natural do (x)Uto de S. Pedro de Scr-
radcllo, lilho de Pedro Pires.— De 27 de fevereiro de i<>43. i.^i
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por

mês e I alqueire de ce'vada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Agostinho Manuel, natural de Lisboa, rilho de Jerónimo

Cabrito.— De 27 de fevereiro de 1Õ43. \di v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 rJis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Manuel de Almeida, natural de Lisboa, rilho de António

Machado.— De 24 de fevereiro de 1643. ^^i v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e i alqueiVe de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Luis de Aguiar, natural de Lisboa, rilho de Gaspar Pires.

—

De 4 de março de U)43. \oi v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Manuel Gomes, natural do Nespcral, termo da Certa, lilho

de António Fernandes.— De 27 de fevereiro de 1G43. \bi

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indu á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Gaspar de Abreu, natural de Lisboa, rilho de

Pedro Gaspar.— De 4 de março de 1043. i52

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mès e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco da Silva, natural do termo de \'ianna, rilho de

João Gonçalves.— De 4 de março de 1(143. i52

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més c 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Theodosio Garcia, natural de Lisboa, rilho de António Gar-

cia.— De 4 de março de 1G43. \yi v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Francisco de Oliveira, natural de Lisboa, rilho de

Belchiíjr Francisco.— De (> de março de 1Õ43. i^i v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevada por dia, ind.i á Índia, (jnde será armado
cavalleiro, a \'icente de Moraes, natural de Alcainça, termo de Cintra,

rilho de Francisco de Moraes.— De 'i de março de it)43. \yí i'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António da Costa, natural de Lisboa, filho de outro do
mesmo nome.— De li de março de 11)43. i33

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Jorge Lobo, natural de Cabanas de Torre, termo
de .\lemqucr, rilho de Francisco Jorge.— De M de março de 1(143. i5>3

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més c 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Belchior de Almeida, natural de \illa Nova de Cerveira,

filho de Domingos Fernandes. — De 8 de março de ih^i. i33



matrícula dos moradores da casa real

Fullias

Alvará de escudeiro lo^o acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será arm.ado

cavalleiro. a Francisco Rodrigues, natural do termo de Monção, filho

de João Rodrigues.— De X de março de i<'>43. ir3 ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Sebastião \'ás Correia, natural de \'illa Nova de Cerveira,

rilho de Gaspar \ás.— De 8 de março de i6^'<. i?3 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia. indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Bernardo Teixeira, natural de Óbidos, filho de Pedro Tei-

xeira.— De 8 de março de 11Í43. i-^^S r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado ca-

valleiro, a Francisco Ribeiro, natural de Bemrica, termo de Lisboa, lilho

de .Manuel Ribeiro.— De 8 de março de 1643. 1.^4

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes c 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a José de Crasto, natural de Lisboa, rilho de António Fer-

nandes.— De II de março de 1643. i?4

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel de Lisboa Ferreira, natural de Palmella, filho de

Roque Dias.— De 12 de março de 11143. 1^4

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Jorge, natural de Lisboa, filho de Domingos
Jorge.— De 11 de março de 11143. ib^v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel Ribeiro Torres, natural do concelho de Santa Cruz
de Riba Tâmega, filho de Thomé Francisco. — De 12 de março de i<)43. i.^l ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. a Gonçalo Martins da Silva, natural de Carracedo, termo de

Basto, filho de Domingos .Martins da Silva.— De 12 de março de 1Õ43. i.^; r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro Vieira, natural do concelho de Montelongo, rilho de
Bento ^'icira.— De 12 de março de ii't43. i?.^

Alvará Je escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo à índia, onde será armado
cavalleiro. a .Manuel de (oliveira, natural do Monte, termo de Guimarães,
filho de Frutuoso João. De i3 de marco de i*>}3. \bh

AlvarA ic escudeiro Ingn acrescentado a cav.illciro, com 7o'i reis de mornJni por

I) ( s c i alquciie de ccv.ida por di.i, indo A índia, onde será armado
cavalleiro. a Simão Rodrigues de Afonseca, natural de \iIld\içosa, lilho

de Filipe Rodrigues. De 1.^ de março de i''>43. ir>.^
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e I alqueire de cevada por dia, indo á india, onde será armado
cavalleiro, a Luis da Paz, natural de Frieilas, termo de Lisboa, filho de

João da Paz.—De 14 de março de 1643. 1?? r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Francisco, natural da Mealhada, termo de Coimbra,

lilho de Simão PYancisco.— De õ de março de 1643. ihb r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Miguel de Matos, natural de Farmclla, termo de Esgueira,

filho de Dioíio de Matos.— De 16 de marco de 1643. ibb v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Gonçalo Domingues, natural de Sardadelo, concelho de

Lanhoso, filho de Domingos Gonçalves.— De i»") de março de 1Õ43. i5G

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Gaspar Carneiro de Sampaio, natural de Almeirim, lilho

natural de Francisco Carneiro de Sampaio, cavalleiro, que foi, da Casa
Real.— De 14 de março de 1643. i5G

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, unde será armado
cavalleiro, a António Pereira, natural de Lisboa, filho de João Fernan-
des.— De i3 de março de 1643. 16G

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més c 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Christovam Pereira, natural de Guimarães, filho de Miguel
de Oliveira.— De 14 de março de 1Õ43. \bu v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Gomes, natural de Lisboa, lilho de outro do mesmo
nome.— De iii de março de i(')43. i?('i v

Alvará de escudeiro lo^o acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Gomes, irmão de João Gomes.— De lU de março
de 1Õ43 e apostilla de 6 de fevereiro de 1G45. i5G ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António da Silva, natural de Lisboa, rilho de João da Silva.

—

De 17 de março de 1G43. i?7

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Jorge Kstcves da Silva, natural de Aranholo, termo de Lis-

boa, filho de Sebastião Fstevcs.— De 14 de março de i(">43. xb-j

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a André Ferreira da Silva, natural de Lisboa, filho de Pedro
Ferreira. — De !•> de março de i<'t43. 157
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Alvará de escudeiro lo^o acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Jorge Fernandes, natural de Setúbal, filho de Brás Fernan-
des.^ De iN de março de 1Õ43. 137 f

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia. indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Pacheco, natural de Banatas, termo de Guimarães,
tilho de Agostinho Pacheco.— De 20 de março de i(343. 1.^7 r

Alvará de escudeiro log > acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Baptista de Azevedo, natural de Lisboa, rilho de
Diopo Pereira Maciel.— De 21 de março de 1Õ43 e apostilla de 7 de
março de i<")44. 157 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Rodrigues do Pardo, natural do Kio de Janeiro, rilho

de Feliciano Rodrigues.— De 21 de março de ih^i. if>S

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Sebastião Lopes, natural de Lisboa, h\hu de Francisco Lo-
pes.— De 20 de março de 1043. i3S

Alvará de escudeiro Ioíío acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mès c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Luis da Silva do Avellar, natural de Lisboa, rilho de Pedro
da Silva do Avellar.— De 21 de março de i(')43. irS

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
inés e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel (Cardoso, natural da Ilha Graciosa, filho de Baltasar

da Rocha. — De 21 de março de i<)43. 1 .^S ;>

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João do Prado, natural de Lisbcja, rilho de outro do mesmo
nome.- De 10 de março de i<«43. ir8j'

Alvará de escudeiro lopo acrescentado a cavalleinj com 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a António Gonçalves, natural do Lumiar, termo de Lisboa,
rilho de Gaspar Gonçalves. — De 20 de março de i'Í43. i?s r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, «mde será armado
cavalleiro, a Luis Carvalho, natural de \'ieira. arcebi>pado de Braga,
l.lho de Grcgori(j André. — De 23 de março de iiiqS.

"

iS)

Alvará de escudeiro logo acrescentado a ca\'allciro com 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel .Moreira de Sousa, natural de Lisboa, filho de Domin-
gos de Sousa.- I)c 1? de março de itqí. iS)

Alvcrá de escudeiro logo acrescentado a cavallein» com 70Í1 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia. indo á índia, onde será armado
ca\allciro. a Domingos Mathcus. natural de Bucella^, termo -de Lisboa,
rilho de Gaspar Francisco.- De ::o de março de 11143. ir<)

I
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Alvará de escudeiro logD acrescentado a cavalleiro com 700 réis de m jraJia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo ti índia, onde será armada
cavalleiro, a i.uis da Costa, natural da Guarda, tilha de Theodosio Osó-
rio.— De 12 de fevereiro de 11)44. i^O ''

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Correia de Araújo, natural do Couto de Fareláes,

filho de Matheus Gonçalves.— De 21 de fevereiro de 1Õ44. i3oí'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Tei.xcira, natural do termo de Chaves, íilho de
Gaspar Fernandes.— De 21 de fevereiro de 1Õ44. iSor

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Thomás Garcez, natural de Lisboa, tilho de Pedro Dias
Garcez. — De 24 de fevereiro de i<>44. lõo

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro, visto ser armado, com 700 réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, a Gon-
çalo Ferreira, natural de Braga, filho de António Alvares, pelos seus
serviços nas naus da carreira da índia, desde i()3o até 1(140.— De 23 de
fevereiro de 1G44 e despacho do mordomo-mór de u de fevereiro de 1(147. lõo

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Martins, natural de Óbidos, tilho de Julião Fran-

cisco.— De 28 de fevereiro de 11144. iboi^

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Fernandes, natural de Porto de Dinheiro, termo
da Lourinhã, filho de Mateus Fernandes.— De 28 de fevereiro de i(>44. lõo r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a ca\aIleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Martins, natural da Amoreira, termo de Óbidos,
filho de Domingos .Martins.— De 4 de março de ii">44. iGo u

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mès e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. a Baltasar Fernandes, natural de S.Torcato, termo de Gui-
marães, tilho de António Fernandes.— De 28 de fevereiro de i(>44. iGi

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mès e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Jerónimo Antunes, natural de S. Torcato, termo de Guima-
rães, filho de Brás .\ntunes. — De 28 de íeverciro de KÍ44. lôi

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mès e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde sf-rá armado
cavalleiro, a Domingos Gonçalves Nunes, natural do termo de Guimarães,
filho de \ cntura ("u)nçalvcs.— De 4 de março de i(>44. ii>i

Alvará de escudeiro lopo acrescentado a cavalleiro, com 700 reis de moradia p)r
mes Cl alqueire de cevada por dia, indo d índia, onde será armado
cavalleiro, a \ iccnte Luis, natural do liarreiro, filho de António Saraiva.

—

De 12 de fevereiro de i<>4^. iiii ;•



MATRICULA DOS MORADORES DA CASA KEAI. 9«

\

Folhas

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a João de Oliveira, natural de Caparica, termo de Almada,
filho de Gonçalo Pereira.— De 4 de março de 1Õ44. iiu ;>

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Gonçalo Lourenço, natural de Montalegre, filho de Sebas-
tião Lourenço.— De ú de março de 1Ô44. líu t>

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo d índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Ribeiro, natural de Camarate, tilho de Pedro Ri-

beiro.— De r» de março de i('>44. lôj

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e 1 alqueire de cavada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .lacimo Luis, natural de Lisboa, filho de António Luis.— De
G de março de i''44. i(')2

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Teixeira, natural do Freixial, termo de Aldeia Gal-
lega dii .Merceana, filho de José Tei.xcira. — De <i de março de ir»44. lõi

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado ca-

valleiro, a Manuel Francisco, natural de Ribeira de Homem, filho de Do-
mingos Manuel.— De 11 de março de i<i44. ii">i ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia. indo á índia, onde será arm.ido
cavalleiro, a .Manuel .Marques, natural de Lisboa, tilho de Francisco Bar-
budo.— De 4 de março de i<Í44. iCn v

Alvará de escudeiro Ic^o acrescentado a cavalleiro com -00 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Agostinho Valente, natural de Santa Maria de ^'alega, bis-

pado do Porto, lilho de Marcos (iodinho.— De () de março de M'44. . iiVj /'

Alvará de eícudciro logo acrescentado a cavalleiro com 7<>(> reis de moradia por
més c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel João, natural da Amora, termo de Almada, filho

de Manuel Rodrigues.— De 11 de março de HÍ44. iiV?

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Filipe Pereira, natural de N illa Nova de Famalicão, filho de
Gonçalo Gonçalves.— De <» de março de i'>44. \G'S

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mes c I alqueire de cevada pnr dia. indo a índia, onde será armado
cavalleiro. a Gr.briel de Leão, naiural da Castanheira, coutos de Alcobaça,
filho de Manuel Martins.— De K de março de i'»44. i'>3

Alvará de escudeiro jogo acrescentado a cavalleiro chm 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada p<>r dia, indo a índia, onde scra armado
cavalleiro, a Domingos Rodrigues, natural do I'ombciro, termo de Braga,
filho de Pedro Lopes.- De X de março de i<»44. \uS r
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por

més c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será arm.ido

cavalleiro, a Manuel Carvalho, natural de Lisboa, lilho de Inácio Carva-

lho.— De 1 1 de niaiço de i(>44. i63 ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. a Thomé Martins, natural da Azambujeira, termo da Lourinhã,

rilho de Pedro Martins.— De 6 de março de 1Õ44- iG3 i'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Fernão AUbnso, natural de Gafete, termo do Crato, lilho

de Manuel da Rosa Galvão.— De õ de março de 1Õ44. 1G4

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro. a Simão Coelho, natural do Pombciro, termo de Braga, rilho

de António André.— De 8 de março de 1(144. 1G4

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més c 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António de Miranda, natural da Enxara do Bispo, rilho de

Francisco Ribeiro.— De i3 de março de i<')44. i54

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Pereira Farinha, natural de Lisboa, rilho de António

Pereira.— De i3 de março de i''44. 1G4 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por di:i, indo á índia, onde será armado
cavaUeiro, a Manuel da Costa, natural de Mafra, rilho de José Fernan-

des.— De i3 de março de 1G44. ii">4r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Pereira, natural de S. Pedro de Gueiros, termo
do Porto, rilho de Gonçalo de Araújo.— De i3 de março de ii>44. 16 \ v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco da Silva, natural de Lisboa, rilho de Pedro Dias.

—

De iri de março de i''44. i<i?

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Brás, natural de Alcabideche, termo de Cascaes,
filho de Domingos Brás. De i<S de março de 1Õ44. itó

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Marcos Ferreira, n;Uurai de Chelleiros, termo de IJsboa,

rilho de Marcos Fernandes.— De ilS de março de 4<)44. 1G5

Alvará de escudeiro logo acrescentado 'a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro de Queiroz, natural de Villa Real, rilho de Paulo
Martins. — De iS de março de 11)44. '''^ ''
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro cem 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia. indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Dias, natuial de liemtica, termo de Lisboa, filho

de Jerónimo Dias.— De n de março de i<">44. i<o ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia pf>r

mês e I alqueire de cevada por dia. indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a José Gomes, natural de Santarém, rilho de Jerónimo Go-
mes.—De 23 de março de i<'44. itõ r

Al\ará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. a Pedro Alvares, natural de .MeJgaço, rilho de Matias Alva-

res.— De 21 do nurço de iti44. i<ô

Alvará de escudeiro logo acrescentado a ca^aileiro cem 700 réis de moradia por

mCs e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. a Bernardo da Costa, natural dos coulos de Alcobaça, lillvj

de Diogo Dias.—De 23 de março de it>^. i<>õ

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos da Silva, natural do tefnx) de Lisboa, filho de
Simão Rodrigues.— De 21 de míirço de M>44. it.õ

Alvará de escudeiro logo acrescentado 4i cavalleiro com 700 féis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos F"ranco Secrario, natural de Peniche, filho de Do-
mingos \'icente Moreira.— De iS de março de 4t">44. itV> j*

Alvará de escudeiro ilogo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més c 1 alqueire de cevada por dia. indo ;i índia, onde será armado •

cavalleiro, a Manuel Cabreira, natuia-l de Elvas, fiHio de .Manuel .Mar-

tins.— De 17 de março de i<"'44. i>W> !•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo ;i índia, onde será arm.ido
cavalleiro, a .António Gonçalves, natur.il ik Camarate, rilho de ouíro do
mesmo nome — De i3 de março de i''44. nWt/f

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será arm.ido
cavalleiro, a Pedro Alvares, natural de Santo António do Tojal, filho de
Álvaro Fernandes. — De 17 de março de i<>44. iõt

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com -^iio réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde ser* armado
cavalleiro. a António de Maios, natural do Seixo, filho de Anl')iiio de
-Matos. De 21 de março de i''44. i«i-»

Alvará de escudeiro jr^po acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será arm.ulo
ci\.illciro. a António da Silveira, natural do Couto de Semidc, lillv) de
Manuel Fernandes. — De iH de março de i<>44. i<ij

Alvará de escudeiro jogo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a iknto da .'silveira, irmão de António da Silveira.- De 2H
de março de i''4t. i<"i7 r
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 léis de moradia por

mês e I alqueTre de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Ferreira, natural de Ferreira, filho de Pedro Dias

Carvalho.— De 28 de março de 1Õ44. iC- r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Sebastião de Almeida, natural do termo de Óbidos, filho

de .Manuel Luis.— De 27 de março de 1Õ44. i(')7 ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Jorge, natural de F"oz de Arouce, termo da Louzã,

filho de outro do mesmo nome.—De 27 de março de 1(144. 1G8

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado ca-

valleiro, a Pedro de Oliveira, natural de Quiaios, termo de Montcmór-o-
A'elho, filho de Pedro Jorge.— De 27 de março de it"i44. 1G8

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Thomé da Silva, natural de Alcabideche, termo de Cascaes,

filho de Luis Silvestre.— De 27 de março de ir)44. 16S

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por

mês e I alqueire de cevada f)or dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Matias João, natural de Bemfica, termo de Lisboa, filho de
João Fernandes.— De 17 de março de i(>44. 168;'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João da Gama, natural de Lisboa, filho de Álvaro Pires.

—

De 1 de abril de 1644. 1G8 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de ce\ada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro .\lVonsu, natural de Arrongel, termo de Lisboa, filho

de outro do mesmo nome.— De 27 de março de 1044. 168 i>

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos de Abreu Moniz, natural da villa de Vuuga, tilho

de Simão de Abreu .Moniz.— De 20 de março de 1Õ44. 1G9

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 800 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro Segre .Moniz, natural de Lisboa, lilho de l\'dro Fran-
cisco, cavalleiro da Casa Real c adragueiro de Sua Majestade.— De i3

de março de 1G44. 109

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Alvares, natural de Barcarena, termo de Lisboa,
filho de outro do mesmo nome.— De 3 de abril de 11)44. '''9 ''

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo d índia, onde será armado
cavalleiro, a Vicente Marques, irmão de Manuel Alvares.— De 3 de abril

de iit44. i(")f) r
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Alvará de escudeiro lo^o acrescentado a cavallciro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por. dia, indo d índia, onde será armado
cavalleiro, a (iaspar de Sousa, natural de Barcarena, termo de Lisboa,
tilho de António Francisco.— De 3 de abril de 1Ô44. \0q v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Bento Leitão, natural de Carnide, tilho de Francisco Lei-
tão.— De 3 de abril de 11144. 1-0

Alvará de escudeiro lopo acrescentado a cavallciro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. a .Manuel Francisco, natural de Barcarena, termo de Lisboa,
filho de Francisco Pires. — De 3 de abril de HÍ44. i-d

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavallciro com 700 réis de moradia por
mes c 1 alqiicire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavallciro. a Matias Rodrigues, natural da Igreja Nova, termo de Cintra,
filho de Silvestre loires.— De 1 de abril de 1044. 170

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel de Lima, natural de Lisboa, filho de Bartolomeu
Pinheiro, pelos seus serviços cm três armadas da costa, nos annos de 1642
c 1(143.— De 7 de abril de 1(144. 1-0;'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro c<<m 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. a João da Silva, natural de Santo .\ntonio do Tojal, termo de
Lisboa, tMho de outro do mesmo nome.— De 5> de abril de 1O44. '"" ''

Alvará de escudeiro I^go acrescentado a cavallciro com 700 réis de moradia por
mês c 1 alqueire de cevada por dia, indo d índia, onde será armado
cavallciro, a Sebastião Rodrigues, natural doTurcilal, termo de Torres
Vedras, filho de António Pires.— De .^ de abril de i<''44. 1-0 j-

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Gonçalves, natural de Pedroiços, termo de Lisboa, filho

de António Gonçalves. — De 7 de abril de i'>44. i-i

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .loão Carvalho, natural de Lisboa, filho de outro do mesmo
nome.— De f» de abril de i'>44. i-i

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavallciro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavallciro, a António Barroso, natural de Trancoso, filho de .Manuel Bar-
roso.— De H de abril de i<'44. i-i

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavallciro com 700 reis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia. indo a índia, onde será armado
cavallciro. a António de Madureira MontArroio, natural do Porto, filho

de outro do mesmo nome.— De X de abril de »<>44. 1-1 ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
més c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. a I.uis de Freitas, natural de Lisboa, filho de Domingos Fran-
cisco. — De f) de mar;o de i<'ip. 171 ;•

I
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado ca-

valleiro, a Manuel de Freitas, irmão de Luis de Freitas.— De -ib de março

de 1(343.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes c 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde s.erá armado ca-

valleiro, a Gonçalo de Oliveira, natural de Lisboa, tilbo de Salvador de

Oliveira.— De 18 de março de 1(145.

FoUlai

172

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado ca-

valleiro, a António Gonçalves, natural de Lisboa, filho de Pedro Gon-

çalves.— De -ib de março de 1(143. 172

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por

mès e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado ca-

valleiro, a Francisco Barbo>a, natural do concelho de Coura, termo de

Ponte do Lima, tilho de Francisco Rtjdrigues. — De \2 de fevereiro de HJ44

e apostilla de 24 de janeiro de 1Õ45.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por

més c I alqueire de cevada por dia, indo d índia, onde será armado ca-

valleiro, a Francisco Pereira, natural do Sabugo, termo de Lisboa, filhoi

de Francisco Nunes.— De 24 de janeiro de 1Õ43.

173

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armada
cavalleiro, a Gregório do Rego Meira, natural de Lisboa, tilho de Antó-

nio do Rego.— De 24 de janeiro de il')43 c apostilla de i3 de niarço de 1Ô47. 172/'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por

més c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Gomes RosaJt), natural Je \'illa Flor, lilho natu-

ral de liartholomcu Gomes.— De 3o de janeiro de i(u3. 172 V

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Gonçalves, natural de Paredes do Rio, termo de

Mont' Alegre, tilho de Pedro Pires.— De 3o de janeiro de i()43. 173

Alvará de escudeiro lo^o acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes c 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Rodrigues de Matos, natural de Lisboa, tilho de

Domingos João.— De 17 de fevereiro de i(")43. 73

Alvará de escudeiro lo^o acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco do Vallc, natural de Lisboa, tilho de outro do
mesmo nome, que fui cavalleiro.— De i3 de janeiro de 1(145. '7:^

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde .será armado
cavalleiro, a João Luis, natural de Mendiga, termo de Porto de .Mós,

tilho de António Alvares. — De i3 de fevereiro de 1(143. .73/'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Simão Gomes, natural de Aljubarrota, lilno de João Gomes.

—

De 24 de fevereiro de 1(143. 173 1'
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. a Manuel Ribeiro, natural de Aveiro, tilho de \'iccnte Ribeiro
de Almeida.— De 24 de fevereiro de H143. 1^3 ;•

Alvará de escudeiro losjo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia. indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro João, natural de Galvão, termo de \'agos, tilho de
outro do mesmo nome.— De 14 de fevereiro de 1G43. 17J.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Dias, natural do Ramalhal, termo de Torres \'edras,

filho de Luís Dias.— De •> de março de 1Õ4?. 174

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco de Sa das Neves, natural de Lisboa, filho de outro
do mesmo nome.— De (i de marco de 1Õ45. 174

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Fernandes, natural do concelho de .Azurara, filho de
Domingos Fernandes. — De <) de março de lO^b. '74'"

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia. indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António .Mendes, natural do termo de Alcmquer, lilho de
Domingos Fernandes.— De t» de março de 1Ô45. 174 ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel de Barros, natural de Soure, lilho de Manuel Rodri-
gues Ramalho.— De 2 3 de março de 1645. 174 i<

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João de Freitas, natural do concelho de Unhão, filho de Fran-
cisco Fernandes.— De 9 de março de 164?. 17.^

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel Cardoso, natural de Lisboa, filho de Sebastião Fran-
cisco.— De iG de março de i''>4.^. 175

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel da Silva, natural de Lisboa, filho de Luís da Silva.

—

De 20 de março de ir>4?. 17.S

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel Teixeira de í>»imbra, natural de (Coimbra, filho de
Jerónimo de (Coimbra.— De 2<S de março de 11143, i-b r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
méfk c I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel Leitão, natural do Salvador, termo de Viseu, filho

de Domingos Leitão.— De 23 de março de i<)4Í». 1751 r
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Alvará de escudeiro loíço acrescentado a cavalleiro com 700 rJis de moradia por

mês e I aiqueWe de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel de Torres, natural de Lisboa, tilho de Francisco

Gonçalves.—De 2 de abril de 1643. 17^ ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleirt), a António Mendes, natural de Meirelles, concelho do Porto,

rilho de Luis Alvares.— De 23 de fevereiro de i()4(3. i7('i

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueiVe de cevada por dia, indo d índia, onde será armado
cavalleiro. a António Salgado, natural de Santarém, tilho de Miguel

Lopes.— De 11 de fevereiro de 1^46. i-b

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Antunes, natural de Lisboa, lilho de Gonçalo An-

tunes.— De 23 de fe\ereiro de 104(3. 17G

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Pereira, natural de Lisboa, filho de João Fernan-

des.— De -i de março de 1646. 176 ;'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
ca\alleiro, a Domingos da Silva, natural de Gallegos, arcebispado de

Braga, lilho de Pedro Gonçalves. — De 2 de março de 164.6. 176 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro, com 700 réis de moradia por

mès e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Brás da Costa Tristão, natural de Loures, termo de Lisboa,

filho de Manuel Alvares.— De 2 de março de i64(). 17'") r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro, com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .\ntonio Ribeiro, natural de Soutelinho, termo deVilla Pouca
de Aguiar, lilho de Domingos Gonçalves.— De 1 de março de 1646. 177

Alvará de escudeiro-tidalgo logo acrescentado a cavalleiro-fidalgo com 800 réis

de moradia por mès e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro, a Manuel Soares, natural de .Vlvarenga, tilho

bastardo de João Soares. — De 1 de março de 1646. 177

Alvará de cscudciro-fidalgo, logo acrescentado a cavalleiro-fidalgo, com 1 rooo réis

de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro, a Belchior Dinis, natural das Alcáçovas, tilho de

Pedro Dinis.- De 22 de fevereiro de 1646. 177 p

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro, com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a \'iccnte Dias de .Andrade, natural de Lisboa, lilho de André
Dias.- De 2 de março de Hqii. 177 ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro, com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde .será armado
cavalleiro, a Domingos (jonçalves Calheiros, natural de Ponte do Lima, .

lilho de Baltasar Gonçalves Calheiros. — De 8 de março de i(>4f">. 177 /•
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Alvará de escudeiro lo^o acrescentado a cavalleiro, com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia. indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Rodrigues Pontes, natural de \'i!!a \'içosa, rilho de
Lourenço Franco.— bc 2 de março de 1040. 178

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro, com 700 reis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo a Índia, onde ser-i armado
cavalleiro, a Carlos da Fonseca, natural do termo de Arouca, rilho de
Pedro de Afonseca.— De 8 de março de \h^6. 178

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro, com 700 reis de moradia por
més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onJc será armado
cavalleiro, a Manuel de Almeida, natural de Arouca, rilho de João de
Almeida. — De 8 de março de it^r». i-S

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro, com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia. indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco \'az Aranha, natural de Arouca, rilho natural de
Sebastião Vaz. — De (> de março de i('>4(">. i7N;>

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel da Silva Pereira, natural de Camarate, rilho de
Roque da Silva.— De M de março de ii'>4i"). 178 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Antão Francisco da Silva, natural da Carvoeira, termo de
Torres Vedras, rilho de António Francisco.— De 10 de março de i()46. 178 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada p<jr dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Francisco, natural do logar do Pó, termo de
Óbidos, lilho de António Francisco.— De 7 de março de i(')4i'). 1711

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. a António Sardinha, natural de \'illa \'içosa, rilho de Gregório
Fernandes.— De 7 de marco de i<'>4<'). 17Q

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cexada por dia, indo á índia, onde scra armado
cavalleiro. a .Marcos Filipe, natural de Lisboa, filho de Francisco Pi-

nheiro.— De 6 de março de iiqti.
171J

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia. indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Luis, natural do .Mogadouro, rilho de Francisco

Luís. — De 10 de março de 164Ô. I7<» v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mf;<; e I alqueire de cevada por dia. indo a índia, onde scra armado
c.!\dllciro, a .Manuel de Pina, natural de Arouca, lilho de Ambrósio Jc

Pina.— De 8 de março de ii'»4r». 17*4 »*

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 70*1 reis de moradia por
més c t alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. a .Manuel Paes, natural de Lisboa, rilho de Simão Paes.— De
8 de março de iÔ4i'». 1711 v
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Bernardo de Freitas, natural de Li^boa, lilho de Domingos
F^rancisco.— De 10 de março de 1646. 180

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João de Abreu, natural de Arouca, tillio de Mateus Duarte.

—

De 10 de março de 1041'). 180

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. a António Pinheiro, natural de Perada, termo de Bragança,

filho de Frutuoso Pinheiro.— De 1 1 de março de i(")-|t). 180

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Coelho, natural de S. Pedro, bispado de Lamego,
rilho de Domingos Coelho.— De 1.^ de março de 1(141). 180 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel Pires de Almeida, natural de Lisboa, lilhu de .\n-

tonio Pires.— De 14 de março de iCm'). 180 ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel Nunes, natural do concelho de Penaverde, lilho de

Pedro Gonçalves.— De 14 de março de i()4ti. 180 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Fsteves, natural dos Cunhados, termo de Torres

^'edras, rilho de -António Esteves.— De i.^ de março de 164Õ. 181

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Barbosa, natural de Odivcllas, termo de Lisboa, rilho

de Pedro Barbosa.— De 14 de março de it)4(>. 181

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 701) réis de moradia por

més e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Cordeiro, natural de Lisboa, rilho de António Fer-

nandes.- De 14 de março de i<'i4(). iSi

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mès e I alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a .\ntonii) Rodrigues, natural de Thomar, filho de Francisco

Rodrigues.— De 14 de março de i(')4("). \^\ v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António (iil, natural de Thomar, rilho de outro do mesmo
nome.— De 1? de março de it')4Ô. iSi ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com -nu réis de moradia por
més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos N'az, natural do termo de Arouca, rilho de Pedro .

Fernandes.— De lò de março de i"'>4t"). i^i ;
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com ooo réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Soares, natural da freguesia de Santa Ovaia de Chasim,
arcebispado de Sant lago da Galliza, rilho de outro do mesmo nome,
pelos seus serviços na Beira, desde 1Ó41 até i*)44.— De i3 de março
de 1Õ4G. iSi

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Nicolau Dinis, natural de Chaves, rilho de .Marcos Dinis.

—

De i3 de março de it"i4''). iSi

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. a .Manuel Rodrigues, natural das Oialhas, termo de Thomar,
rilho de João Rodrigues.— De ib de março de 164'). iX-i v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Soares, natural do termo de Regalados, rilho de
António Aflbnso.— De |!S de março de i<Í4<'>. 1S2 ;«

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será arm.ido
cavalleiro, a João da Fonseca, natural de Santo António do Tojal, rilho

de Kstevam da Rosa.— De iN de março de it'>4Õ. iS.: v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a José Rodrigues, natural de \'illa Viçosa, rilho de Allonso
Dias Carrilho.- De 1? de março de 1Ô41'). iN3

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a José Nunes dos Ramos, natural de Lisboa, rilho de João
Fernandes Ramos.— De M) de março de ii'i4("t. ib3

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a ,\ntonio Rodrigues de Magalhães, natural de Ourem, rilho

de António Rodrigues.— De iS de março de ii'i4<'i. i,S3

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mós e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .\ntonio Ribeiro, natural de Lisboa, rilho de l?alta>^ar Ro-
drigues.— De 21 de março de i<')4('>. iS3 ;>

AlVíU^á de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será ann.ido
cavalleiro, a António da Silva, natural do Pragal, termo de Almada, rilho

de Fernão Gonçalves.— De ii de março de i<Í4i'). |S3 v

AlVárá de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada ^<vr dia, indo á Fndia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Furtado, natural da ilha da Madeira, filho de Manuel
(iomcs. De 21 de março de i^qC). iS;< v

Alvárá de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia. indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a André Aflon%o da Cunha, natural de Aveiro, filho de .Ma-

nuel André Pascoal.- De ifi de março de i(')4<>. 1S4
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e 1 alqueire de cevada por di.i, indo á índia, onde será armado

cavalleiío, a João de Pinho, natural de Arouca, rilho de Nicolau de Pi-

nho.— De 7 de março de 1646. 184

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a António de Araújo, natural de Ponte do Lima, íilho de

Pedro de Araújo.— De 18 de março de 1040. 184

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Diogo Ferreira, natural de^illa Nova, termo do Casal, íilho

de Dionísio Ferreira. --De 24 de março de 1Õ4Õ. 184 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Manuel Ribeiro, natural de Lisboa, filho de António Ribei-

ro.— De 22 de março de 1Õ4G. 184 i'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel Nicolau, natural de Lisboa, tilho de Marçal da Cos-

ta.— De 22 de l'e\crciro de 1Õ4U. 184 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Dias da Costa, natural de Coimbra, tilho de Manuel
Francisco.— De 24 de março de 1646. i83

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a José Luis, natural da Portela, termo de Lisboa, filho de

António Luis.— De 23 de março de 1646. iN?

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro Rebello da Guarda, natural de Kvora, coutos de Al-

cobaça, íilho de João Francisco.— De 24 de março de 1040. i8?

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Francisco, natural do Couto de Perada do Bouro,

tilho de Francisco \'ieira.— De 22 de março de lí^ti. iS3 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos António, natural de Lisboa, tilho de António

Dias.— De 24 de março de it')4('). 18.^ r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro cora 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Silvestre Rodrigues da Silva, natural do Cadaval, íilho de
João Rodrigues.— De 22 de março de i64<"). 18.^ r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a André Rodrigues Ribeiro, natural do Cadaval, tilho de Pedro
Rodrigues.— De 22 de março de ii">4("). i^<)
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Borges, natural de Lisboa, lilho de António Bor-
ges.— De 23 de março de 1Õ46. lijtS

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada pur dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Silvestre de Sousa, natural de Coimbra, lilho de Salvador
de Sousa.—De 24 de março de iÕ4("). inõ

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Belchior Martins, natural de Figueiró dos \'inhos, filho de
Francisco Martins.— De 27 de março de i<)4ti. iNi") i>

Alvará de escudeiro logo acrescentado, a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més c 1 alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a .\ntonio Mendes Ferreira, natural de Coimbra, filho de Pc-
dio Ferreira.— De -ib de março de if")4(). líStij'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia. indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Carvalho de Freitas, natural de Lisboa, filho de
F^rancisco de Freitas.— De 18 de março de i()4(i. i^h r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Ribeiro, natural de S. Pedro do Sul, comarca deNiseu,
filho de Gaspar Ribeiro.— De 27 de março de i<Í4(i. 1S7

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Simão Francisco, natural de Viseu, filho de Domingos Dias.

—

De -Ih de março de i<Í4t"». 1S7

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro da Silva, natural de Alcolra, comarca de \'iseu, filho

natural de António Manuel.— De 26 de março de i()4<'>. 1X7

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António de Oliveira, natural da terra da Feira, filho de An-
tónio Alvares.-- De 27 de março de i<)4<"). i\- ;-

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Dfimingos do Amaral, natural da Abrunhosa, comarca de
Viseu, filho de .Manuel do Amaral.— De 27 de março de nl4<'). 1S7 ;-

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més c 1 alqueire de cc\ada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Jorge, natural do (Carrascal, tcrmn fc Aljubarrota,

filho de Jorge Fernandes.— De 2K de março de iu^6. 1S7 i>

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Madeira, natural d.is (>>rtes, termo de Leiria, filho de
Jo.io Rodrigues. De .^o de março de 1(14(1. iSS
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 íeis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Manuel Fernandes, natural de Fail, termo de Mseu, íilho

de Baltasar Fernandes.—De 27 de março de 164.6. 188

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de nmradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a João Mendes, natural de Crasto, comarca de Lamego, filho

de Francisco Rodrigues.— De 27 de março de i()4(). 188

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro c(.m 700 réis de moradia por

mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a João Machado, natural de Mseu, filho de Domingos João.

—

De 2- de março de 1G46. 1»» v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de rruiradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Lopes de Carvalho, natural do termo de ^'iseu,

filho de Domingos Fernandes.— De 27 de março de i64r). iNbi ;>

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel \'ieira, natural de Ourem, filho de Simão Vieira.—

De 27 de maiço de iiqõ. 188 ;

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Gomes, natural de Viseu, filho de Amaro da Serra.

—

De 27 de março de i(")4(). i8u

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Rodrigues, natural do concelho dc^'ouzella, comarca
de \'iscu, tilho de Francisco Rodrigues.— De 2(3 de março de i<Í4(i. 189

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Cardoso, natural do concelho de Lazarim, filho

de Christovani Cardoso.—De 21 de março de 164.6. 189

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ser armado ca-

valleiro na índia e de não vencer a referida moradia emquanto ali es-

tiver, a Domingos Pinto .Mascarenhas, brâmane, filho de Lourenço Pinto,

pelos seus serviços na índia, em três armadas, desde 1(142 até i<)44.

—

De 23 de março de i(")4('». 189 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, com a conaição de ser armado ca-

valleiro na Índia e de não vencer a referida moradia emquanto ali es-

tiver, a Manuel Pinto Mascarenhas, irmão do precedente, pelos seus

serviços na índia, cm três armadas, desde 1642 até i(>44.— De 23 de
março de 1646. 189 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c 1 alqueiíe de cevada por dia, com a conaição de ser armado ca-

valleiro na Índia e de não vencer a referida moradia emquanto ali es-

tiver, a Pedro Pinto Mascarenhas, irmão dos precedentes, pelos seus
serviços na índia, cm três armadas, desde i(")42 até i<")-i4.- De 23 Je
março de i(34('>. |S«) r
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavallciro com 700 reis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ser armado ca-

vallciro na índia e de não vencer a referida moradia emquanto ali es-

tiver, a Guilherme Pereira, brâmane, morador em Goa, lilho de Amador
Pereira, pelos seus serviços como olíicial-maior do escrivão da fazenda
real nessa cidade.— De 23 de março de 164»'). 190

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia. indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Filipe Pereira, natural de Lisboa, hlho de Gonçalo Perei-

ra.— De ló março de 1Õ4Ô. 190;^

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel de Abreu, natural de S. Sebastião da Pedreira
(Lisboa I, filho de Manuel Fernandes.— De 21 de março de it^ii. UX) v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .\ndré da Costa, irmão de Manuel de Abreu.— De 21 de
março de iG46- 190 v

Alvará de escudeiro"logo acrescentado a cavalleiro, com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel Dinis de Figueiredo, natural de Avis, tilho de An-
tónio Dias.— De i'"> de março de i<"i4ri. i(,i

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavallciro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavallciro. a .Manuel de Faria, natural de Lisboa, filho de Francisco Go-
mes.— De b de março de 1(140. 191

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco da Costa, natural de Paredes, filho de Domingos
da Costa. — De 22 de março de i(')46. K(I

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia pnr
mês c 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavallciro, a .Manuel Lourenço, natural de Santarém, filho de Domingos
Lourenço.— De 22 de março de i(')4('). 191 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo d índia, onde será armado
cavallciro. a Domingos Teixeira, natural do concelho de Baião, filho de
Pedro Francisco.— De 22 de março de ir>4(5. mi f

Alvará de escudeiro lo^o acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia. indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Cardoso, natural do concelho de Lazarim, filho

de Christovam Carcíoso.— De 21 de março de ii">4h. km »'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavallciro, com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel da Costa (Coelho, natural de \'ialonga, termo de
Lisboa, filho de João Correia.— De 24 de março de 1646. mi

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro, com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, ind<} á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos KodrigucN Pereira, natural de Nilla Viçosa, filho

de Francisco Kodrigues. — De 14 de março de i'>47. i<)i

I
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueiVe de cevada pur dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a João da Silva, natural de Arouca, rilho de \'icente da Silva.—

De 1 3 de março de 1647. 192

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alquetre de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Domingos Rebello, natural de Fontello, lilho de Manuel Re-

bello.— De 14 de março de 1Õ47. lO- ''

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Simões, natural de Lisboa, lilho de outro do mesmo
nome.— De 14 de março de 1Õ47. 192 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Carneiro Freire, natural da freguesia de \'albom,

termo do Porto, lilho de Domingos Freire.—De -ib de fevereiro de 1647. iga-r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Miguel Leitão, natural de Alcochete, tilho de Mateus Gomes.

—

De 2? de fevereiro de 1647. igS

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a Ascenso Rodrigues, natural da Apellação, termo de Lisboa,

lilho de António Gonçalves.—De 5 de março de itÍ47. igS

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Correia, natural de Lisboa, tilho de João Fran-

cisco.—De 8 de março de 11)47. '9^

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a José da Costa, natural da Lourinhã, lilho de João da Costa.

—

De 10 de março de i<>47. 19^ r

Alvará de escudeiro lugo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel de Vilhalva da Costa, natural de Arouca, tilho de
Feliciano de Almeida. — De 10 de março de HÍ47. 19^ u

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Alvares, natural de Lisboa, tilho de Lourenço Al-

vares.— De 10 de março de i<)47. i'i3 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Gaspar de Barros, natural de Lisboa, filho de outro do
mesmo nome.— De 10 de março de i'Í47. 194

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e I alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Ferreira, natural de Ferreira, rilho de Pedro Dias

Carvalho. — De 8 de março de i<"'47. ii.)4
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João da Fonseca, natural de Knxara do Bispo, rilho de

Domingos da Fonseca.— De 3 de março de 1Õ47. 194

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro. a Francisco Vaz, natural de Varge (?), termo de Bragança,

rilho de outro do mesmo nome.— De 14 de março de 1647. 194 ''

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Miguel Alvares Bahia, natural de Loivos, termo de Monta-

legre, rilho de João de Barros.— De i!S de março de i<'>47. 194 i'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Martins, natural de Lisboa, filho de Francisco Mar-

tins.— De 14 de março de ii'>47. (Dispensado de ir a índia, por despacho

do mordomo-mur, de 14 de outubro de ihbi.) 194 i'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .^gostinho Martins, natural de Lisboa, rilho de AfFonso Mar-

tins.— De 14 de março de i<'>47. 19^

Alvará de c^icudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. a Bernardo de Sequeira, natural de Carrapichana, termo de

Linhares, filho de Baltasar Rodrigues.— De 18 de março de it")47. 19.=!

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Trocadio Francisco, natural do concelho de Nieira, rilho

natural de Gonçalo Francisco. — De iH de março de 1*147

•

'9-^

Alvará de escudeiro logo «icrcsccntado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e t alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Nalentim Rodrigues, natural do Rio Torto, termo de Gou-
veia, rilho de João Rodrigues.— De 21 de março de i<'>47. 19.^ '•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e i alqueire de cevada por dia. indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Jorge, natural de Bucellas, rilho de Bernardo Fran-

cisco.— De iH de março de KÍ47. im-"^ '

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Custodio de Siqueira, natural das Xirtudes, termo de Avei-

ras, rilho de Manuel João Lobo.— De 23 de março de i<>47. i<»<'>

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més c I alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a .Martim Dias da Costa, natural de Lisboa, rilho de João

Dia"».- De 14 de março de •>47. '9''

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes c I alqueire de cevada por dia. indo á índia, onde será arm.ido

cavalleiro, a Domingos Alvares de Araújo, natural de \'illa Verde dos

Irancos, rilho de Domingos Fernandes. -De 14 de março de i'>47. i«l'»
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Sebastião Pinheiro, natural de Soutello, filho de Christovam

Gonçalves.— De 10 de março de 1Õ47.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Batista de Almeida, natural de Lisboa, lilho de Pan-

laleáo de Lemos.— De 23 de março de 1647.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Diogo Rodrigues, natural do Alandroal, lilho de Lourenço

Atyon!^o Mata-Mouros.—De 20 de março de 1Ô47.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Gonçalves, natural da freguesia de Santa Maria do

Pinheiro, arcebispado de Braga, lilho de João Gonçalves.—De i3 de

março de 1647.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Antunes, natural de Guimarães, rilho de António

Pires.— De 20 de março de 1647.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Gonçalo Nogueira de Aguiar, natural de S. Martinho do
Campo, termo do Porto, rilho de Bernardo Nogueira.—De 20 de março
de 1647.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Bernardo da \'eiga Salomão, natural de\'iila\'içosa, rilho de

Lourenço da \'eiga Salomão.—De 23 de março de 1(347.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel da Costa, natural de Lisboa, rilho de João Bernar-

des.— De 22 de março de 1Õ47.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Jerónimo Borges, rilho de António Borges.— De 23 de março
de 1647.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Mendes da Silva, natural de Santo António do
Tojal, rilho de Pedro Mendes Perdigão.— De 17 de março de 1647.

Follias
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António de Resende, natural de A'allega, termo da terra da
Feira, rilho de .Manuel André. — De 21 de março de 1Ô47. 19X

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Jorge, natural de Lisboa, filho de Gaspar Jorge.

—

De 27 de março de 1(347. i()X
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Pereira, natural do Prado, filho de Pedro Domin-
gues.— De 27 de março de 1Õ47.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel de Azevedo, natural de Lisboa, filho de Pedro de
Azevedo.— De 27 de março de 1647.

Folhas
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Lourenço Vaz, natural do Alandroal, filho de Manuel \'az.

—

De 29 de março de i<>47. KlSí'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Bahia, natural de Lisboa, rilho de Sebastião Gon-
çalves.— De 3o de março de 1047. i()íS i'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e I alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a André Antunes, natural do Barreiro, filho de André Este-
ves.— De 3 de março de 1647. •!»9

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Freire, natural de Lisboa, lilho de Francisco Af-
fonso.— De 3o de março de 1Õ47. lOM

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Duarte, natural do Taboado, termo de Amarante,

De 21 de março de 1Ô47.rilho de Domingos Francisco. ii|()

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Domingues, natural de Lisboa, filho de .Manuel

Domingues .Marta.— De 2 de abril de 1647. U)0 V

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Lourenço Jorge, natural de Guimarães, rilho de Jorge Pi-

res.— De 28 de março de K'47. iii() i>

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, indo d índia, onde será armado
cavalleiro, a Veríssimo Fragoso, natural de Kvora, filho de Jacomc -Mo-

rusio (?;.— De 2 de abril de i<)47. i«>0 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a I homas Rodrigues Velho, natural de Fvora, liiho de Pascoal
Rodrigues Velho.— De 2 de abril de 1Õ47. 200

Alvará de escudeiro Ioíío acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. a José F^inheiro, natural de Aljubarrota, rilho de Jorge Dinis.

—

De i de abril de i(')47. 200
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 léis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado

cavalleiro, a António ^'ieira, natural de S. Martinho dos Mouros, filho

de António \'az.— De 3o de março de 1647. 200

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Thomé Ribeiro, natural do Porto, filho de Manuel Ribeiro.—

De 3o de abril de 1647. 200 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Jorge Rodrigues, natural de Marmelleiro, bispado da Guarda,

filho de António Fernandes.—De 3o de março de 1Õ47. 200 p

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Pereira, natural de S. Miguel do Outeiro, termo de

\'iseu, filho de Manuel Pereira.— De 3 de abril de 1647. 200 p

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Collaço Romeu, natural de Setúbal, filho de Fran-

cisco Nunes.— De 3 abril de 1047. 201

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Pacheco, natural do termo de Guimarães, filho de
Agostinho Pacheco.—De 4 de abril de 1Ó47. 201

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Bartolomeu Rodrigues, natural do Alandroal, filho de Lou-
renço Alonso.— De q de março de 1647. 201

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. a Manuel de Almeida, natural do concelho de Satam, comarca
de \iseu, filho de Pascoal de Almeida.— De 4 de abril de 1647. 201 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Nogueira, natural de Guimarães, filho de Francisco
Nogueira.— De 3 de abril de 1647. 201 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a .Agostinho Ferreira, natural do (latejai, freguesia de Unhos,
termo de Lisboa, filho de Francisco Ferreira.— De 5 de abril de H>47. 201 p

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Antunes, natural de Lisboa, filho de Francisco An-
tunes.— De 4 de abril de 1647. 202

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Jorge, natural de líugalhos, termo de Torres Novas,
filho de Pedro Jorge.— De b de abril de KÍ47. 202
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i ak]ueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Miguel Luis Coelho, natural de Kvora, lilhu de António
Luís.— De 29 de março de 1647. 202

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Amaro Rodrigues, natural de Leiria, rilhu de .\nionio Ro-
drigues.— De i3 de abril de i'>47. 202 ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António do Amaral, natural de Freixo, comarca de Pinhel,

filho de João Fernandes Satam.—De 3 de abril de i<Í47. 202 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Salvador Rodrigues da Silva, natural de (^astello de \'ide,

filho de António Fernandes .Magusto.— De 2() de março de i"47. 202 i>

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Gonçalves, natural do Chouto de .Mcoutim, íilho

de Sebastião Gonçalves.— De (» de abril de 1*147. • 20!^

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel Pinto, natural do Couto de .Maiorca, termo de .Mon-
temór-0-N'elho, filho de António Pinto.— De 7 de abril de i<"t47. 2o3

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Diogo Madeira, natural de .\vis, lilho de .Manuel .Madeira.

—

De 10 de abril de i<">47. 2o3

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Luis Fernandes, natural de Setúbal, filho de outro do mesmo
nome. — De 10 de abril de i'i47. 2o3 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro cnm 700 réis de moradia por
mis e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Alvares, natural de Lisboa, filho de Lourenço Alva-
res.— De 2 de março de i<>4fi. 2')3 i»

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 7ÍK1 reis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a («abriel de Sousa, natural de Lisboa, lilho de .\ndrc de
Sousa.— De 14 de março de i<Í48. 2o3 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Baltasar da Sil^a, natural de Ubidos, filho de Domingos
Dias. — De i3 de março de iú.\ii. 204

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo A índia, onde scr.1 armado
cavalleiro, a António da .Silva, natural de Villa Nova de .Monsaraz, lilho

de .Manuel João. — De 14 de março de i^i^x. 204
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de ce\ada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Alvares, natural de Lisboa, lilho de Gaspar Al-
vares.— De 17 de março de 1648. 204

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mès e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Marques, natural de Nabainhos, termo de Gouveia,
íilho de outro do mesmo nome.— De i3 de março de 1Õ48. 204 p

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Dionísio Tavares, natural de Carvalho, termo de Coimbra,
filho de João Luís.—De 17 de março de 1G48. 204 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António de Miranda, natural de Lisboa, íilho de outro do
mesmo nome.— De 12 de março de 1648. 204 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Joáo Nunes de Sousa, natui-al de Leiria, tilho de Miguel
Francisco.—-De 24 de março de ir)48. 2o5

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Rodrigues, natural do termo de Chaves, tilho de
Baltasar Alvares.— De 27 de março de 1648. 2o5

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a José Garcia, natural de Lisboa, filho de Francisco Garcia.

—

De 24 de março de 1G48. 2o5

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Jerónimo Garcia, irmão de José Garcia.— De 24 de março
de 1Õ48. 2o3 V

I

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. a Domingos da Cruz, natural de Nossa Senhora dos Olivaes,
filho de Domingos Fernandes.— De 24 de março de i()48. 2o5 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Cordeiro, natural do Louriçal, termo de Montcmor-o-
A'elho, filho de outro do mesmo nome.— De 24 de março de 1Õ48. 2o3 ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António da Costa, natural de Bemlica, termo de Lisboa, filho
de Manuel Lobato.— De 27 de março de 1Ó48. 20(")

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António da Silva, natural da Povoa de Santo Adrião, termo
de Lisboa, filho de Jorge Pires.— De 28 de marco de 1648. 20(")
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. a João do \'alle, natural do Porto, rilho de outro do mesmo
nome.— De 27 de março de 1Ó48.

Folhas
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mès e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Nunes Pereira, natural de Mello, filho de António Si-

mões.— De 21 de março de 1Õ48. 200 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a PVancisco João, natural de Frossos, termo de Aveiro, rilho

de Belchior João.— De 29 de março de i(J48. 20(1 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Francisco, natural de Celorico de Basto, rilho de
Baltasar Francisco.— De 29 de março de in.j6. 20o v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Gaspar Antunes, natural de Nojosa, rilho de outro do mesmo
nome.—De 3i de março de 1048. 207

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Martins, natural de Santa Iria, termo de Lisboa,
filho de Domingos ^'á8.— De 2 de abril de ii">48. 207

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Luis da .Mota, natural de Thomar, rilho de António da
Costa.— De 3 de abril de HÍ48. 207

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a PVancisco Dias de Fi^njciredo. natural de Bemposta, filho

de Estevam Luis de Figueiredo. — De 27 de fevereiro de ni4q. 207 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será. armado
cavalleiro, a Domingos Dias de Figueiredo, irmão de Francisco Dias de
Figueiredo.— De 27 de fevereiro de i<>49- 207 »•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. a André Pereira, natural de Alemquer, rilho de Jorge Gon-
çalves.— De 27 de fevereiro de i'>49. 207 V

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, <>nde scra armado
cavalleiro, a Francisco Correia, natural de Nossa Senhora dos Olivaes,
termo de Lisboa, rilho de .Manuel Correia.— De 3i de março de ifqS c

apostilla de 2 de março de 1640.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 rei» de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia. indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco da Silva, natural de Lisboa, rilho de Luís da
Silva.— De 27 de fevereiro de i<'>4i».

iJ
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Manuel Jorge Moreira, natural de Lisboa, rilho de António

Jorge Moreira.— De -i de março de 1649.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Francisco Fernandes, natural da Povoa de Aguiar, filho de

Pedro Fernandes.— De 5 de março de ib4y. 20b r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Manuel de Figueiredo, natural de Lisboa, filho de António

Francisco.— De 10 de março de 1649. 208 ''

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Jerónimo Ardim, natural de Lisboa, filho de Pedro Ardim.—

De 6 de março de MqQ. ^o-S r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a António Fernandes, natural de Penella, filho de Francisco

Fernandes. ^—De 2 de março de irt49. 209

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Manuel Ferreira, natural de Lisboa, lllho de Domingos Fer-

nandes.— De (3 de março de 1649. -09

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia par

mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Francisco Gomes, natural de Palhavã, tenno de Lisboa, filho

de Gaspar Gomes.— De 7 de março de 1649. 2»)

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Pedro Martins, natural de Algoso, filho de outro do mesmo
nome.— De 3 de março de i<>49. 209 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel de Azevedo, natural de Lisboa, filho de outro do

mesmo nome.— De b de março de 1649. "'^ ''

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Gomes, natural de Souzellas,, filho de Domingos
Rodrigues. — De b de março de 1649. 209 >•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Henriques, natural de Aldeia Gallega do Ribatejo,

filho de João Henriques.— De 10 de março de 1Õ49. 210

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês c 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, (jnde será armado
cavalleiro, a António Zuzarte, natural de Pontevel, fillio de Manuel Zu-

zarte.— De 12 de março de i<'49. 210
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo d índia, onde será armado
cavalleiro, a António da Silva, natural de Lisboa, filho de João da Silva.—

-

De ibl de março de 1Õ49. •

Folhas
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia. indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Rocha, natural de Aldeia Gallega do Ribatejo, rilho

de Sebastião Fernandes Lobeira.— De 5 de março de 1649. 2101»

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Sebastião de Oliveira, natural deThomar, filho de Sebastião

De 2 de abril de i()47 e apostilla de 18 de março de 164(1.Rodrigues."

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a André Francisco, natural da Trofa, termo de Aveiro, rilho

de Domingos Francisco.— De 24 de março de 1649.

210 í»

2101^

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde scra armado
cavalleiro, a Francisco Monteiro Peixoto, natural de Montelongo, rilho

de Pedro Monteiro.— De 24 de março de 1Õ49. 21 i

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Pereira, natural do logar do Linho, termo de Cintra,

rilho de outro do mesmo nome.— De 22 de março de 1(349. 21 1

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Nicolau da Fcmseca, natural de Leiria, rilho de Pedro da

Fonseca.— De 14 de março de 1Õ49.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Ferreira de Carvalho, natural de Lisboa, rilho de
João Rodrigues de Carvalho.— De 1? de março de i<>49. 211 ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde scra armado
cavalleiro, a Francisco Ferreira de Carvalho, irmão de Manuel Ferreira de

Carvalho.— De i3 de março de 1649. : 1 1
;

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos de Oliveira, natural de Sampaio, termo de (iou-

vcia, filho de outro do mesmo nome.— De 17 de março de 1649. 211 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel da Fonseca, natural de Lisboa, rilho de António
Alvares.— De i3 de março de M)4o-

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia. indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Adrião da Fonseca, irmão de Manuel da Fonseca.— De i?>

de março de O^í). : I 2
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Alvaxá de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Bernardo dos Mártires, natural de Coimbra, rilho de Estcvani

Martins.—De 28 de março de 1649. 212

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a António (iomes, natural de Coimbra, rilho de Manuel do

Basto.—De 28 de março de 1G49. 2\i d

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Gomes, irmão de António Gomes.— De 28 de

março de 1Õ41J.
212 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel (iomes, irmão de Francisco e António Gomes.—De
28 de março de 1Õ49. 212 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João de Oliveira, natural de Lisboa, filho de Francisco

Juão.— De 23 de março de 1Õ49. 2i3

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por

mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Christovam João, natural de Lisboa, rilho de Cosme João.

—

De 2 3 de março de 1649. 2i3

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António de Oliveira, natural de Óbidos, tilho de António
Francisco.— De 22 de março de 1Õ49. 2i3

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e i alqueire de cevada por dia, indo A índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Gomes, natural de Lisboa, rilho de outro do mesmo
nome.— De 1 de abril de 164c). 2i3 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Rodrigues da Costa, natural de Almada, lilho de
Roque Rodrigues.— De 25 de março de 1049. 2i3 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Luis da Fonseca, natural de Nabaes, termo de Gouveia,
(ilh(j de Gaspar Fernandes.— De 1 de abril de i<")4(). ^u"» r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João de Sousa, natural de Guimarães, rilho de Salvador de
Sousa.— De 3i de março de 1Õ49. 214

Alvará de escudeiro 10^0 acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde scra armado
cavalleiro, a José (iomes Pinto, natural de (iuimarãcs, lilho de Francisco
Gomes. - De 2? de março de 1(149. -'+
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Alvará de escudeiro lo^o acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Pinheiro, natural de Leiria, filho de António Rodri-
gues.— De 3i de março de 1649. 214

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro da Costa, natural de Coimbra, tilho de outro do
mesmo nome.— De 28 de março de 1649. 2141'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António de Abreu, natural de Coimbra, tilho de Damião
Gomes.— De 2N de março de 1Õ49. 214 r

Alvará de escudeiro loíjo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Pascoal Borges de Afonseca, natural de Lisboa, filho de Ma-
nuel Fernandes.— De 12 de março de 1Ô41). 214 i»

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Bartolomeu Soares, natural de Lisboa, filho de Kstevam
Soares.— De 7 de abril de 1(349. 21

5

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Suciro, natural de Lisboa, tilho de .Manuel Gomes.

—

De 9 de abril de HJ40. 21

3

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Bento Ribeiro, natural de Nogueira, termo de Ceia, filho de
João Alvares.— De 7 de abril de 1049. 21.S

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Gonçalo Martins, natural de Santa .Maria de Nine, termo
de Barcellos, filho de Domingos Martins.— De 7 de abril de i<">4<i. 2i5 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mes e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel da Silva Arnaut, natural de Lisboa, filho de Gui-
lherme Arnaut.— De 9 de abril de i''49. 21?»'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a José Gomes, natura! de Nilla Viçosa, filho de Nicolau Go-
mes.— De 7 de abril «ic i<>4(i. 21? t»

Alvará lic escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com ^on reis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde ser.i armado
cavalleiro, cu|o foro lhe pertence por seu pac, a João Francisco, natural

de Lisboa, filho de Pedro Francisco, cavalleiro da (^asa Real. De H de
abril de i<"'49. 21^1

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo .1 índia, onde Krd armado
cavalleiro, a Manuel da Osta. natural de Lisboa, filho de Bartolomeu
Francisco. — De 11 de abril de i'>4<i- 216
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cavalleiro, a Francisco Machado de Sousa, natural de Villa Meã, termo

de Villa Pouca de Aguiar, íilho de Amador Vás.— De 14 de fevereiro de

i65o.

Kollias

Alvará de escudeiro-fidalgo logo acrescentado a cavalleiro-fidalgo com 800 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde

será armado cavalleiro, a Pedro de Barros, morador em Faro, lilho de

Maurício de Barros.—De 9 de abril de 1649. 216

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire dç cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a João Correia, natural de Alcobaça, lilho de Manuel Nunes.—

De 14 de fevereiro de iG5o. 2'^ ''

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro cora 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde seráarmado

2\6 V

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a António Gomes, natural de Lisboa, filho de André de Sou-

sa.—De 22 de fevereiro de i65o. 21C í^

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a João Carvalho, natural de \'ieira, termo de Guimarães, tilho

de António Carvalho.— De i5 de março de i63o. 217

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Gonçalo Pereira, natural do Couto de Santo Tirso, termo

do Porto, filho de Gonçalo Gonçalves.—De 18 de março de iG5o. 217

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Manuel Martins, natural de Lisboa, íilho de Domingos Mar-

tins.—De 2q de março de i65o. 217

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a João Lopes, natural de Rio Meão, concelho da Feira, filhu

de João de Sá.—De 22 de março de ibSo. 217 /^

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Manuel Carvalho, natural do Milharado, termo de Lisboa,

filho de Kstevam Lourenço.—De 26 de março de ió5o. 217 r

Alvará de escudeiro lo^o acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Rodrigues, natural de Anriade, termo de Lamego,
filho de Gaspar Fernandes.— De 24 de março de ib5o. 217 ;•

Alvará de escudeiro loco acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco da Costa, natural de Lisboa, filho de José Jorge.

—

De 3i de março de 16S0. 218

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Henriques, natural de Paredes, termo de Viseu,

filho de Jorge Henriques.— De 18 de março de it3?o. 218
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro Rodrigues, natural de Setúbal, rilho de Francisco
Pacheco.— De 3i de março de iõ5o. 218

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Paulo Pinto, natural de Castello Branco, rilho de Bartolomeu
Gomes.— De 211 de março de ibbo. 218 r

Alvará de escudeiro lo^o acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia. indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a António Gomes, natural de^ iseu, rilho de Manuel Rodrigues
Cabrita.— De ô de abril de noo. 218 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel Pereira, natural de\'iseu, filho de Francisco Paes.

—

De 6 de abril de iioo. 21S v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Antunes, natural de Castello de \'ide, rilho de José
Antunes.— De <» de abril de ilibo. 2iq

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António de Brito Barradas, natural de ^ iseu, rilho de Eleu-

terio Barradas de Brito.— De b de abril de lôbo. 219

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Nalcntim da (>unha, natural de Lisboa, rilho de Francisco
Gonçalves. -De 'i de abril de 1(00. 2i()

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Luis de Gouveia de .Miranda, natural de Lisboa, filho de
Christovam Rodrigues de .Miranda.— De 3 de abril de Koo. 2'9''

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Gonçalo Rodrigue», natural do Pomar, termo de Monsão,
filho de Francisco Rodrigues.— De 7 de abril de i'Oo. 2i<» v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Ferreira, natural do concelho de Nillar, rilho de
^'icente Ferreira.— L)c 7 de abril de i6bo. 21*1 ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia. ind<i á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Pereira, natural de Lisboa, rilho de outro do mesmo
nome.— De 7 de abril de lOáo c apostilla de 24 de março de iiõi. 220

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia. indo á índia, onde será armado
cavalleiro, ;i DomingoK Lobato de S;impaio. natural do Lumiar, termo
de Lisboa, rilho de .Mateus de Samp.uo. -De <» de abril de i(i?u. 220
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a João Boja, natural de Lisboa, lilho de outro do mesmo
nome.—De 18 de fevereiro de iG5i. 220

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Manuel Ferreira de Almada, natural de Lisboa, tilho de

Francisco Fernandes de Almada.— De 9 de fevereiro de i65i. 220 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a José Travassos Ribeiro, natural de Lisboa, filho de João

Travassos Pinheiro.— De 18 de fevereiro de iG5i. 220 t>

Alvará de escudeiro lopo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Jerónimo Rodrigues, natural do Cartaxo, filho de Vicente

Dias.— De 2? de fevereiro de iG3i. 220 f

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Christovam de Santiago, natural de Lisboa, lilho de Pedro

Gaspar.—De 25 de fevereiro de i65i. 221

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Henriques, natural do Soveral, rilho de António

Martins Henriques.— De 2 de março de i65i. 221

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Fernandes, natural de S. Torquato, termo de Gui-

marães, rilho de Amaro Fernandes.—De b de março de 1(01. 221

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel Franco, natural de Lisboa, rilho de Brás Franco.

—

De 14 de março de iGSi. 221 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel de Oliveira, natural de Lisboa, rilho de Pedro de
Oliveira.— De i3 de março de 1(01. 221 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Diogo Gomes, natural do Louriçal, rilho de Manuel Gomes.

—

De i3 de março de iGdi. 221 ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Gaspar .Moreira, natural de Lisboa, lilho de Francisco Go-
mes.— De 20 de março de iG5i. 222

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a (>arlos de .Miranda, natural de Lisboa, rilho de Domingos
de .Miranda.— De 18 de março de i(oi. 222
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Coelho, natural de Lisboa, lilho de António Coelho.

—

De lõ de março de lõ?!. 222

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia. indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro \'elho, natural de Caminha, tilhu de outro do mesmo
nome.— De 19 de março de it')bi. 222 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Gaspar Ferrão, natural do Torrão, termo de Castello Ro-
drigo, filho de Gaspar Alvares Ferrão.— De iN de março de iõ?i. 222 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Aleixo Nunes, natural de Algodres, termo de Castello Ro-
drigo, (ilho de outro do mesmo nome.— De 19 de março de Koi. 222 p

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Bernardo da Costa, natural de Lisboa, tilho de Manuel da
Costa.— De 23 de março de KOi. 223

Alvará de escudeiro-lidalgo logo acrescentado a cavallciro-fidalgo com 900 réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro, a João Barradas, natural de Palmella, filho de
Jorge Barradas Sardinha.— De 23 de março de iô5i. 223

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. a Manuel da Rocha, natural de S. Pedro do Sul, lilho de
Gonçalo Pires.— De 23 de março de i'oi. 223

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde scra armado
cavalleiro, a António Pinto de Abreu, natural do Couto de Gundufe,
filho de (ionçalo Fernandes.^ De 27 de março de iGSi. 223 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a .Matias Godinho Fidalgo, natural de Arraiolos, filho de Do-
mingos de .Matos.— De 27 de março de i<oi. 223 i>

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Fernandes da (^unha, natural de .Mmada, filho de
Salvador da Cunha.— De 24 de março de i6f>i. 223 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 7<x) réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde scra armado
cavalleiro, a Domingos Rodrigues, natural de Caminha, filho de Barto-
lomeu Rodrigues.— De 27 de março de i«oi. 224

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. a Gaspar I'achccí>, natural de Celorico, filho de Francisco Ro-
drigues Pacheco. De 23 de m.irço de iti.^i. 224
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Bento Martins, natural do termo de Guimarães, filho de An-

tónio Martins.— De 28 de março de 1(01.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Dionísio Franco, natural de Lisboa, filho de Luis Franco.

—

De 28 de marco de iiiSi.

Folhas

224

224 V

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indt) á índia, onde será armado
cavalleiro, a Bento Coelho, natural de Fronteira, filho de Amador Coe-

lho.— De 3i de janeiro de i()i>2. 224 V

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Simão da Mata, natural de Belém, filho de Manuel Fra-

goso. —De 22 de fevereiro de i()52. 224 V

Alvará de escudeiro logii acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Gonçalves, natural de Lisboa, filho de Manuel Ro-
drigues.— De 2t") de fevereiro de ib52. 225

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de ce\ada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro Gomes, natural de Azoia de Baixo, termo de Santa-

rém, filho de Aftonso Gomes.— De 22 de fevereiro de i()52. 22b

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro, com 7oo*réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Luis Pinheiro Ribeiro, natural de Lisboa, filho de Miguel

Pinheiro.—De iq de fevereiro de i652. 225

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de mc»radia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Miguel Pinheiro, natural do termo de Cintra, filho de Pedro
Fernandes.- De U) de fevereiro de iG32. xb V

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Lourenço Fernandes, natural de Nossa Senhora dos Olivaes,

filho de António Gonçalves.— De 29 de fevereiro de i6?2. 225 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c i alqueire de ce\ada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a (^osme da Costa, natural de Lisboa, filho de André da
Costa. -De 2f| de fevereiro de i()?2. 225 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Gomes, natural do termo de Pinhel, tilho de Fran-
cisco Pires.— De 1 de março de i(i32. 226

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Amanj Dinis, natural do termo de Torres \'edras, filho de
João Dinis. De 4 de março de i<"«52. 2 20
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel da Silva Moreira, natural de Lisboa, lilho de Gabriel

da Silva.— De 1 de março de 1102. 226

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Gomes, natural de Lisboa, filho de Manuel Fer-

nandes.— De 4 de março de 1(02. 2>(5 r

Alvará de escudeiro lugo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Thomé, natural da comarca de Aveiro, filho de
André Thomé.— De 4 de março de 1102. 22G p

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês c 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel de Azevedo, natural da Gollegã, filho de outro do
mesmo nome.— De i de março de i632. 22(3 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco de Almeida, natural de Arouca, filho de João de

Almeida.— De 20 de fevereiro de HÕ2. ' 227

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro Antunes Pereira, natural de Chão de Meadas, lilho

de António João Pereira.— De 3i de fevereiro de iub2. 227

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Filipe da Silva, natural de Valle de Pereiro, termo de Avei-

ras, filho de João Preto.— De 20 de fevereiro de i<o2. 227

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a F"rancÍ5Co Dias da Silva, natural do termo de Barcellos, filho

de Francisco Dias.— De y de março de iõ52. 227 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde scra armado
cavalleiro, a José Gomes Brandão, natural do Seixal, filho de Domingos
Martins.— De <» de março de i<02. 227 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqvieirc de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos João de .Madail, natural da Arcada, lilho de Pedro
Simão.— De 12 de março de i<i52. 227 i>

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês c I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde scra armado
cavalleiro. a .Manuel Ferreira, natural da Granja, termo de Ubidos, filho

de António Ferreira.— De •• de março de i<ií)2. 228

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por

mê^ e 1 alqueire de cevada por dia, indo i índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel de ( )liveira de Andrade, natural de Lisboa, filho

de Pedro de ( )livcira. De 3i de ).mciro de i<'i?2. 228
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 léis de moradia por

mês e 1 alqueire de ce\ada por dia, indo a Índia, onde será armado
cavalleiro, a Vicente Rodrigues, natural de Lisboa, tilho de Simão Rodri-

gues, cavalleiro da Casa Real e ourives do ouro e contraste da Corte.

—

De o de março de iô32. 228

»

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mès e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Inácio Teixeira Barbosa, natural do concelho de Portocar-

reiro, rilho de António Teixeira Barbosa.—De 16 de março de i652. 228 ;

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mès e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, unde será armado
cavalleiro, a Damásio de Freitas, natural de Guimarães, rilho de Pedro
de Freitas. — De i5 de março de iõ32. (.Acrescentados duzentos réis em
sua moradia, por alvará de 3 de março de ibGS, devendo ir á índia,

neste anno. para a mercê haver effeito). 228 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel Dinis, natural do termo de Torres ^'edras, rilho de

João Dinis.— De if> de março de \6bi. 228 y

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por

mès e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Baltasar Soares de Aguiar, natural de Lisboa, filho de Fran-

cisco Soares.— De ib de março de ibbi. 229

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Soares, natural do concelho de Pico de Regalados,

rilho de António Soares.— De 8 de março de i(')52. 229

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mès e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Gaspar F^razão, natural do concelho de Ribeira de Pena (?),

rilho de Gaspar Pires. De i) de março de UÍ52. 229

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mès e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado '

cavalleiro, a .\ntonio Lourenço Cartaxo, natural da comarca de .\\eiro,

filho de João Lourenço Cartaxo.— De 1 1 de março de 1(02. 229 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António da Costa Cordeiro, natural de Trancoso, termo de
Lisboa, filho de António Fernandes Cordeiro.— De 14 de março de i(t52. 229 ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel Fernandes de Azevedo, natural de Erméllo, rilho

de Pedro Fernandes.— De 17 de março de ib32. 220 >'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mès e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Martins, natural do concelho de Pico de Regalados,
filho de Pedro Gil.— De 8 de março de i<òbi. 23o

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
rhês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Dias, natural de Sacavém, termo de Lisboa, rilho

de Pedro Gonçalves.— De i3 de marco de 1(02. 23o
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo ;i índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Vaz, natural de Santa Iria, termo de Lisboa, tilho

de outro do mesmo nome.— De iti de março de iciSa. 23o

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Miguel Cardoso de Azevedo, natural de Lisboa, tilho de
Domingos Fernandes.—De 17 de março de i(').^2. 23o i>

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Franco, natural de ^'illa Viçosa, tilho de Manuel Franco.

—

De 18 de março de n'>.^2. 23o v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro dos Santos, natural de\'illa \'içosa, tilho de Francisco
Vasques. — De iN de março de it').^2. 23o;'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 900 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Paes de Oliveira, natural de Lisboa, filho de (laspar
Affonso, pelos seus serviços no Alemtejo em i<">45 e ir)4{j.— De 18 de
março de i('Ó2; despacho do marques mordomo-mór de 18 de janeiro

de ii">.^? e alvará de 20 de fevereiro de lubb. 23

1

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro. a António Ferreira, natural de Negrellos, termo do Porto,

filho de Manuel Domingues. De iX de março de 1102. 23i r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro Mendes, natural de Alemquer, filho de Luis Pinhei-

ro.- De 12 de março de i<i52. 23i r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia. indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Miguel de Pavia, natural de Travanca, bispado de Lamego,
filho de Domingos de Pavia. De 8 de março de i<Õ2 e apostilla de 8

de março de líbf». 23 1 ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indu a índia, onde scra armado
cavalleiro, a Antão Gomes de Carvalho, natural de Lisboa, tilho de
Lucas Rodrigues.— De <» de março de iTôa. 232

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueite de cevada por di.i. indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel de Sousa Neto, natural de Lisboa, filho de outro do
mesmo nome. De 12 de fevereiro de i<").^3. 232

Alvará de escudeiro logo acrescentado ;i cavalleiro Com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo Á índia, onde será aunado
cavalleiro, a Manuel Pinheiro, natural de N ill.i \ içosa, (ilho de Albeito
Hrás. — De 4 de fevereiro de M>.^3. :32

Alvará de escudeiro li>go acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde scra armado
cavalleiro, a Inácio Nogueira, natural de (iuimarãcs. filho de António
D;js.- De 3 de março dt iG33. 232 v
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Manuel Pires do Couto, natural de Arcos de\a\ de Vez, tilho

de Gonçalo Pires.— De 6 de março de i6b3. 232 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Manuel Esteves, natural de Lisboa, filho de Francisco Es-

teves.— De õ de março de ib53. 23-2 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Brás Lopes, natural de S. Martinho de Fradellos, termo de

Barcellos, tilho de António Gomes.—De 2() de janeiro de i653. 233

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Salvador Coelho, natural do termo de Torres Novas, filho

de Pedro Jorge.— De 12 de fevereiro de UJ33. 233

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Garcia de Quintanilha, natural do Espinhal, filho de

António Quintanilha.— De i de março de i653. 233

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco da Silva, natural de Évora, filho de Sebastião da

Silva.— De 6 de março de i6h3. 233 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Dias, natural de Lisboa, tilho de. Francisco Dias

Franco.— De 3 de março de i(o3. 233 p

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Diogo Rodrigues de Albuquerque, natural de Castello de
^'ide, filho de Pedro Fernandes.— De 3 de março de i6d3. 233 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Travassos Pinheiro, natural de Lisboa, filho de outro

do mesmo nome.— De 10 de março de i(o3. 234

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Rodrigues de Matos, natural de Alva (rj, lilho de João
Dias de Matos.— De 12 de março de ih?3. 234

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel (k-rveira, natural de ^'illa Franca de Xira, tilho de
Vicente de Cerveira.— De i() de março de i(o3. 234

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. a Matias Gomes de Milão, natural de Lisboa, filho de \'alcrio

Gomes. — De 3 de março de iCóò. ' • • 234 v
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Gonçalves Henriques, natural de Lisboa, filho de
Artonso Gonçalves de Matos.— De 14 de março de ib?!^. 234;'

Alvará de escudeiro lo^o acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo d índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Rodrigues, natural de Anciães, termo de Lafóes,
filho de António Rodrigues.— De K) de março de ibbS. 2^4 ;'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia. indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Francisco de Oliveira, natural de Lisboa, filho de
Belchior Francisco.— De õ de março de ibbò. 233

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a José de Oliveira, natural de Azeitão, filho de Francisco de

Oliveira.— De 14 de março de it'õ3. 235

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a António Lopes, natural da Torre de Moncorvo, filho de
Pedro Lopes.— De 22 de fevereiro de i(j?3. 235

Alvará de cavalleiro com irnoo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada
por dia, indo a índia, a António da Costa, natural de Almada, filho de
António Gonçalves, pelos seus serviços no castello de Lisboa desde i()4S

até i652. tendo embarcado durante esse tempo cm cinco armadas da
costa.— De lo de março de i('«53. 235 v

Alvará Je escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de mcjradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Mani>el de .Medeiros, naturaj de Coimbra, filho de .Martim

de Medeiros.— De 21 de março de ní53. 235;'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a ca\aIleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde scra armado
cavalleiro. a João Nijas de (>arvalho, natural de Castello de \'ide, filno

de João F'ernandes.— De 20 de março de i(i53. 23(»

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a Índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Rodrigues da Costa, natural de Lisboa, filho de João
Rodrigues Velho. De 21 de março de iio3. 23rt

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde scra armado
cavalleiro, a João Duarte, natural da Lourisão (?), filho de Domingos
Duarte. — De 21 de março de iioj. 23ii

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde scra armado
cavalleiro, a João Ferreira dos Anjos, natural de ( )livcira de Azeméis,
termo da Feira, filho de Heitor Dias.— De 21 de macço de ii>53. 23<'> v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Bento (Canhão Maio, natural de Borba, filho de .Manuel Ca-
nhão .Maio. — De 21 de marco de iõ53. 230 v
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a José Nunes \'elloso, natural da Codeceira, tilho de Manuel

Nunes.—De 14 de março de iõf>3. i'iG v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Alvares da Silva, natural de Oliveira de Azeméis,

termo da Feira, filho de Pascoal Alvares da Silva.—De 24 de março

de ib53. 237

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João de Almeida, natural das Sarzedas, tilho de João Vil-

lela.— De 21 de março de 1Ó37. 237

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Luis, natural da freguesia de Nossa Senhora dos
Olivaes, termo de Lisboa, rilho de outro do mesmo nome.— De 22 de

março de iõ53. 237

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Klisio Moniz \'elho, natural de Évora, rilho de Pascoal Ro-
drigues Velho.— De 22 de março de it353. 237 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Rodrigues, natural de Chaves, filho de Pedro Gon-
çalves.— De 24 de março de i633. 237 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Teixeira, natural de Lisboa, lilho de Bartolomeu
Teixeira.— De 22 de março de itJ33. 237 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel Ribeiro, natural de Braga, filho de C^sme Ribeiro.

—

De 22 de março de i(J53. 238

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António de Aguiar, natural de Lisboa, rilho de André Al-
vares.— De 23 de março de i653. 238

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .\ntonio Dias, natural de Lisboa, rilho de João Dias.— De
22 de março de i(o3. 238

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cavada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel João, natural da terra da Feira, tilho de Jorge Gon-
çalves.— De 3i de janeiro de KÍ.34. 238 *»

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Francisco, natural do Casal da Madeira, termo de
Santarém, rilho de André Francisco.— De 17 de fevereiro de 1634. 238*'

I
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Alvará de escudeiro lo^o acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por

mês e I aiqucVe de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António da Fonseca, natural do Couto de Almoster, termo

de Santarém, filho de Manuel André.— De 7 de fevereiro de 1(04. 238 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 rére de moradia por

mes e i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro. a António Pereira, natural de Lisboa, tilho de Domingos Pe-

reira.— De 7 de fevereiro de 1(04. 289

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia. indo á Índia, onde será armado
cavalleiro. a .Manuel Botelho, natural de Lisboa, tilho de outro do mesmo
nome.— De 14 de fevereiro de iG?4. 239

Alvará de escudeiro logo acrescent ido a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Marcos de Lima, natural da Ilha de S. -Miguel, filho de Bel-

chior de Freitas.— De 7 de fevereiro de i(')54. 239

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e [ alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Diogo Dias, natural de S. Vicente do Paul, termo de San-

tarém, filho de Francisco Dias.— De 14 de fevereiro de 1GD4. 239 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevad;^ por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Dias, irmilo de Diogo Dias.— De 14 de fevereiro

de i()34. 239 V

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .loáo Antunes do Couto, natural de Lisboa, tilho de ^'icente

Antunes." De 7 de fevereiro de iô?'4. 23^ v

Alvará de escudeiro Io£;o acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire da cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a João .Machado, natural de Lisboa, filho de .Martim Ma-
chado.— De 23 de fevereiro de ito4. 240

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armad(í

cavalleiro, a João da Silva, natural da Charneca, termo de Lisboa, lilho

de Amaro Gonçalves.— De 14 de fevereiro de i(i54. 240

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde ser.i armado
cavalleiro, a Francisco \'icira, natural da Knxara do Bispo, termo de

Torres \'cdras, filho de Duarte \'ieira.— De i3 de fevereiro de i<)54. .: lo

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia |X)r

mes e 1 alqueire de cevada por dia, itulo a índia, onde scra armado
cavalleiro, a João de Almeida, natural de Baiça iri, termo de (iuimarãcs,

filho de António Martins. — De 7 de fevereiro de 1Ô34. 240 v

AlV8U*á de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia pnr

me» c I alqueire de cevada por dia. indo á India, onde será armado
c-r ' de Oliveira, natural da Ilha do Faial, tilho de

I) _, 1 De 27 de tc\erciro de i<Ó4. 240 r
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco da Rocha, natural de Pó, termo de Óbidos, tilho

de António Francisco.— De 2 de março de 1Õ34. 240 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Munes de Siqueira, natural das Galveias, filho de

Pedro Dias. — De 4 de março de 1I04. 241

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mès e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António de Oliveira, natural de Aljubarrota, rilho de João

de Oliveira.— De 2 de março de lòSq. 241

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo d índia, onde será armado
cavalleiro, a Lourenço Pereira, natural de Aljubarrota, rilho de João Pe-

reira.— De 2 de março de i("Õ4. 241

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mès e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Rodrigues, natural de Almada, rilho de Manuel
Fernandes.—De 14 de fevereiro de 1(04. 241 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mès e 1 a'queire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Ribeiro, natural de Lisboa, rilho de Allonso Ri-

beiro.— De 2 de março de 1CÕ4. 241 j'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 900 réis de moradia por
mès e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, unde será armado
cavalleiro, — foro que por seu avô lhe pertence,— a Domingos Carva-
lho, natural da Arruda, filho de Manuel Fernandes Torres e neto de
Pedro Fernandes, cavalleiro da (^asa Real.— De i3 de fevereiro de 1I04. 241 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mès e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onSe será armado
cavalleiro, a António de Andrada, natural de Lisboa, filho de Manuel
Jorge. — De b de março de 1654. 242

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mès e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Dionísio, natural das Galveias, filho de António
Dionisio.— De 11 de março de ihb^. 242

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mès e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Luis Pires, natural das Galveias, filho de Christovam Luis.

—

De 1 1 de março de 1(04. 242

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 70» réis de moradia por
mès e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Luis da Silva, natural de Aveiro, tilho de .Manuel Fernan-
des.— De 12 de março de 1(04. 242 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mès Cl alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Matias da Silva, natural de Arraiolos, filho de Sebastião
Vas.— I)c II de março de i<'Ó4. 242 ;
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a José Carreira, natural da Batalha, tilho de Simão Carreira.

—

De o de março de 1(04. 242 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mes e 1 alqueire de ce\ad.i por dia, indo á Índia, onde scra armado
cavalleiro, a Manuel Ribeiro, natural de Aljubarrota, filho de Matias
Gomes.— De i3 de março de 1(04. 243

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Alvares Pereira, natural de Aljubarrota, filho de
Domingos Alvares.— De 12 de março de 1(04. 24'í

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo à índia, onde será armado
cavalleiro, a João Antunes, natural de Azeitão, rilho de Domingos Jorge.

—

De 12 de março de M04. 243

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Marcos da Costa, natural de Borba, rilho de Marcos Dias.

—

De 16 de março de 11Í54. 243 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réi.-: de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel (torreia de Carvalho, natural de Alemquer, rilho de
António Correia.— De ib de março de K04. 24? v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Luis Dias .Machado, natural de Lisboa, rilho de João Dias.— .

De 17 de março de ii")54. 243 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro. a Manuel Carvalho, natural de Torres Novas, rilho de António
Dias (orvalho. De iS de março de 16.^4. 244

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, indo A índia, onde será armado
cavalleiro. a Manuel (^trvalho, natural do Loureiro, termo de Povos,
rilho de António ("..irvailio. I)c i''i vlc marco de i''>^4. 244

Alvará de escudeiri) logo acrescentado a cav.illeiro com 700 réis de moradia por

més c I alqueire de cevada |ior dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Fernandes, natural da Fonte do Ix)uro, junto de
Lisboa, rilho de Mateus Fernandes. De 20 de março de i<>.">j. 241

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 7cx> réis de moradia por
més c I alqueire de cevada por di.i, indo a Indi.i, onde ser.i .irm.ulo

cavalleiro, a .Manuel do Couto do Kosario, natural de (aiÍii.i, lilho de
Francisco .Martins.— De 21 de março de 1(04. i\\ r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde scra armado
cavalleiro, a Manuel Rodrigues, natural de \ illa Vii,u»;i, iilhu de Agos
tinho Rodrigues. De n de março de M04. J4j ;•
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mès e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Sebastião da Costa, natural de Lisboa, filho de António

João. -^ De 7 de março de ilir4. -44^'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado

cavalleiro, a Pedro da Cunha, natural de Almada, íilho de Salvador da

Cunha.—De 20 de janeiro de itbõ. -4-''

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Teodósio Ribeiro, natural de Lisboa, filho de João Travas-

sos.— De 1 1 de fevereiro de ibbb. -4^

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado

cavalleiro, a .Manuel do Couto, natural de Lisboa, filho de Gaspar do

Couto.— De 20 de janeiro de ibbb. 24D

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 7?o réis de moradia por

mês e I alqueiVe de cevada por dia, indo a índia, onde será armado

cavalleiro, a Leonardo de Oliveira, natural de Lisboa, filho de Salvador

de Oliveira.— De b de fevereiro de liVob. 2^b f

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Luis de Campos, natural de Lisboa, filho de Martim Gon-

çalves de Campos.— De 23 de fevereiro de i(o3. 24:^ v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado

cavalleiro, a Domingos Carvalho, natural de Gouvães, filho de António

Carvalho.— De 2 de março de i635. 245 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mès e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a José Fernandes Coelho, natural de Torres Novas, filho de

Pedro Fernandes Raposo.— De 3 de março de iõd3. 24G

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mès e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro \'ieira, natural do Castello de Lanheiro, filho de Gas-

par \'icira.— De i) de março de i(o3. 24(3

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Gonçalo \'ieira, natural de Niza, termo de Guimarães, filho

de André Antunes. — De 4 de março de ihbb. 2^('>

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Fernandes, natural de Lagos, comarca da Guarda,
filho de Christovam Fernandes. — De 1 de março de i*''bb. 24b v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mès c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António da Silva, natural de Lisboa, filho de Rui Lopes.

—

De 1.^ de março de i<i3?. i^C\ i>
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqu'eire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Christovam Carvalho, natural de Portella, termo de Lamego,
filho de Jorge Fernandes.— De i3 de março de lóbb. 246 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel dos Reis, natural de Lisboa, lilho de Thomé Bor-

ges. — De lõ de março de i(oi>. 247

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Inácio de Sousa de .Miranda, natural de Thomar, tilho de

Manuel de Sousa.— De ij de março de it")5S. 247

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mès e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a João de .\breu, natural do Sardoal, filho de\'icente Lopes.—
De 1 3 de março de i''.r5. 247

Alvará de escudeiro logo acrescentado a' cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a João I^pes, natural da Faia, termo da Guarda, filho de

António Lopes.— De 3 de março de iio5. 247 v

AlvMá de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Correia Taveira, natural de Lisboa, filho de Fran-

cisco dos Reis Barreiros.— De i de fevereiro de i<"õ5. 247 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mès e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Martins, natural da Faia, termo da Cuarda, !ilho de

Matias .Martins. — De 3 de março de ihbb. 247 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mès e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado ^
cavalleiro, a Bento .Monteiro, natural' do termo de Guimarães, tilho de

Pedro Monteiro.— De 3 de março de lúbb.
,

248

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cc\ada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco .Monteiro, natural de Almada, filho de Luis .Mon-

teiro.— De 2.^ de fevereiro- de i<V?b. 248
•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por

mes c I alqueire de ce\ada por dia, indo a índia, onde scra armado
cavalleiro. a Pedro ('ordeiro .Moreira, natural de Alverca, filho de .Meixo

Bento.— De 12 de março de ii'õ5. 24S

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Matias .Monteiro, natural das Brancas, termo de Leiria, tilho

de Simão Castellár). De iX de março de lUbb. . 248 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes c I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel da í<ocha, natural de Vagos, filho de outro do mesmo
nome. í)c |H de marco de i'0^. 24K r
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo d índia, onde será armado
cavalleiro, a Julião Pinheiro, natural de Lisboa, filho de Manuel Pinhei-
ro. — De ô de marco de if)56.

Folhas

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Jocão Correia, natural das Caldas, rilho de António Rodri-

gues.— De 20 de março de i(o5. 248 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel dos Reis, natural de Lisboa, rilho de António Fer-

nandes.— De 18 de fevereiro de iGdò. ^^(j

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada pjr dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro a .Manuel .Monteiro, natural de Lisboa, rilho de Luis Monteiro.

—

De 20 de fevereiro de iii5('). 240

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, iodo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Ferreira, natural de Unhos, termo de Lisboa, rilho

de Francisco Ferreira.— De 18 de fevereiro de ib.^õ. 240

249 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel \'ellès, natural de Portalegre, filho de Pedro Fer-
nandes da Costa.— De 20 de fevereiro de lúbb.

"

2.49 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Jorge, natural do Lumiar, termo de Lisboa, rilho de
Gonvalo Jorge.— De 20 de março de i6bb. 249 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Teixeira, irmão de Manuel Jorge.— De 20 de março
de itoô. 2DO

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Coutinho Fragoso, natural de Pereira, rilho de Ma-
nuel Francisco. — De iii de março de i()5(). 25o

Alvará de escudeiro loso acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Rodrigues de Oliveira, natural de Punhete, rilho de
João de Oliveira.— De 21 de março de iG36. 25o

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês Cl alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a António Rodrigues, natural de Coimbra, rilho de outro do
mesmo nome. - De 2? de março de i656. 25o p

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavajlciro, a Manuel Soares Cordeiro, natural de \'illa Franca, rilho de
Simao Soares Cordeiro.— De n de março de it".5('.. 25o r
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Duarte dos Reis, natural de Lisboa, tilho de João Travassos
da Costa.— De 10 de fevereiro de 1OD7.

Folhas

200 V

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a Índia, onde será armado
cavalleiro, a António Rodrigues, natural de Coimbra, lilho de outro do
mesmo nome. — De 24 de março de i<35b ísic). 2?I

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel Domingues da Costa, natural de Braga, tílho de Pedro
Domingues. De 11 de fevereiro de ii').^- 2DI

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos da ^'eiga, natural da A/.oia de Baixo, termo de
Santarém, lilho de André da Veiga.

-

-De 27 de fevereiro de iio;. 2?I

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a João Comes da Silva, natural de Lisboa, filho de Francisco
Gomes.— De 21 de fevereiro de i("Ô7. 2.1 1 V

Alvai*á de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Gonçalves, natural de Lisboa, lilho de Ge n alo (ron-

çalves. — De 21 de fevereiro de i<"Õ7.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, indo á InJia, onde será armado
cavalleiro, a António Lourenço, natural da Azambuja, filho de Manuel
de Faria.— De 1 de março de ifoy.

2M V

2D1 V

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 71») réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Lobo, natural da Azambuja, tilho de .Manuel Lobo.

—

De I de março de i<'Õ7. 2?2

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mès e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a António Ribeiro, natural de Lisboa, filho de Pedro Ri-

beiro.— De 2N de fevereiro de i<Õ7. 2?2

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia pnr

més e t alqueire de ctvad i por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manim de IJsalde, natural de Biscaia, filho de Miguel de

Lisalde.— De 3 de março de i»"Õ7. 2.^2

Alvará de escudeiro lopo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada pr>r dia, indo á índia, onde ser.i armado
cavalleiro, a António de Lisalde. natural de Lisboa, filho de .Martim de
Lisalde.— De b de março de Ki.^7. aSa v

Alvará de escudeiro lopo acrescentado a cavalleiro com 7fK> réis de mora lia por
mes e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde scra armado
cavalleiro, a Domingos Machado, natural de Thnmar. filho de Manuel
Alvares.— De 2 de marco de i<'.^7. a5a r

I
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Folhas

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 léis de moradia por

mes e i alquei^re de cevada por dia. indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a António Henriques, natural do concelho de Tavares, lilho

de Domingos Lourenço.— De 5 de fevereiro de 1C07. -ibi v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia. indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Agostinho de Macedo Nobre, natural de Thomar, lilho de

de João Framengo Nobre.—De 5 de março de i(i?7. 253

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mos e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Lopes da Cunha, natural de Valle Bemfeito, termo

de Braga, filho de Domingos Pires.— De 10 de março de ibb-;. 253

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Pereira, natural de \'alle de Pardinhos, termo de

Bragança, filho de Salvador Pereira.— De 10 de março de 1(07. 253

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Carvalho, natural de Alvalade, termo de Lisboa, íilho

de Domingos Jorge.— De 17 de março de 1657. 253 i>

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Carvalho, irmão de João Carvalho. — De 17 de

março de 1(07. (Mandado cumprir, por outro de 9 de fevereiro de 1(172,

attendendo a que Domingos Carvalho fora á índia, onde servira durante

alguns annos, havendo sido feito prisioneiro dos hoUandeses no cerco

de (^ochimi. 253 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Rodrigues, natural de Britiande, comarca de Lamego,
filho de outro do mesmo nome.— De 21 de março de 1Ô57. 253 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a Lourenço Rodrigues Bravo, natural de Lisboa, filho de Ma-
nuel Rodrigues Branco [sic).— De 9 de março de 1(157. 254

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .\ntonio Ferreira, natural de Alemquer, filho de .Xntonio
Gonçalves. De i3 de março de 1I07. 254

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
rncs c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel Pires de C^arvalho, natural de Li.sboa, rilho de João
Pires de Carvalho.— De \f> de março de 1(07. 254

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês Cl alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Anionio Carvalho, natural de Lisboa, filho de João Carva-
lho.— De c) de março de 1(07. 264 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavaliein», a .Manuel Migãcs, natural de Alpalhão, comarca de Portalegre,
íilho de Ciiristovam (ionçalves.- De i() de março de i(»57. 254 /•
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro Monteiro, natural de Goa, lilho de Salvador Mon-
teiro.— De 10 de fevereiro de 1Ô57. 234 f

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel de Paveia, natural do Espinhal, termo de Penella,

filho de Manuel João.—De 20 de março de lôòy. 255

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a José Coelho, natural de^'iseu, filho de Manuel Vás.— De 21

de março de 1637. 255

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro, com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro Bello Proença, natural de Setúbal, filho de Manuel
Belio Proença.—De i<3 de março de 1G57. 255

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Leonardo Pereira de Carvalho, natural de Setúbal, filho de
Frutuoso Pereira de Carvalho.— De 16 de março de 1(07. 255 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco da Costa Pereira, irmão de Leonardo Pereira de
Carvalho.—De iG de março de 1Õ57. 255 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco de Beja Brandão, natural de Setúbal, filho de Pe-
dro Bello Proença.—De lô de março de 1(357. 255 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco de Araújo, natural de Évora, filho de outro do
mesmo nome.— De 21 de março de i(J57. 256

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Fernandes, natural da Guelhada, termo de Viseu,
filho de Simão Fernandes.— De 21 de março de 1Õ57. 356

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Jerónimo de Oliveira (>ardoso, natural de Lisboa, filho de
Romão Jorge.— De 23 de março de i<)57. 256

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mês e I alqueire Jc cevada por dia, indo á índia, onde scra armado
cavalleiro, a Manuel de (Chaves, natural de Lisboa, filho de António Pi-

nheiro. De 17 de março de i<')57. 256 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mes c I alqueire de ccv.ida por dia, indo a índia, onde scra armado
cavalleiro, a Domingos Pires de Azevedo, natural de Lisboa, filho de
André Pires de Azevedo.— De 2? de março de ti'^b-;. 256 f
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Dias, natural de Sailamonde, comarca de Guima-
rães, filho de Trocade {sio Dias.— De 21 de fevereiro de iG58. 2 56 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Fernandes Sotorio, natural do Rosmaninhal, filho de

André Fernandes Sotorio.— De 6 de fevereiro de i658. -ib-j

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco de Brito, natural do Rosmaninhal, filho de João

Folgado de Brito.— De 21 de março de i658 (sic) e apostilla de 7 de

fevereiro de i058. 267

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel da Silva, natural de Ferreira, bispado de Viseu,

filho de António de Almeida.— De 21 de fevereiro de id38. 2b-]

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel de Castro, natural de Pico de Regalados, filho de

Francisco Rebello.— De (i de março de i(i?8. 237 y

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
hiês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João de Caria, natural da Batalha, filho de outro do mesmo
nome.^— De 22 de março de 1(08. 207 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Neto, natural do Ameal i ?), termo de Torres
\'edras, rilho de Lourenço Neto.—De 21 de fevereiro de 1038. 257 i'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João de Sousa, natural do Prado, filho bastardo de Belchior
Pires de Sousa.— De 3o de março de iõ38. 2 38

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos AlTonso, natural de Ponte do Lima, filho de
Gaspar AlTonso. De 12 de março de iõ38. 238

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mès e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Fernandes Falcão, natural de Ribeira de Pena, termo
de Guimarães, filho de Gaspar Fernandes.— De i3 de março de KoS. 258

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Soares Fortejo, natural de Seda, filho de António
Dias da Guerra.— De i3 de março de H08. 238 i»

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro ci>m 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a Índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro da Costa, natural de Aljustrel, comarca de Ourique,
filho de Bartolomeu Dias.— De 21 de março de i(i3N. 238 r
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Fo'lias

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Ferreira, natural de Villa Real, filho de João Fer-

reira.— De 20 de março de iõ58. 258 v

Alvará de escudeiro lo^o acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Cordeiro, natural de Villa ^'içosa, filho de Jorge
Cordeiro.— De 22 de março de n3í)8. 269

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. a Bento da Paixão, natural de Coimbra, filho de Domingos
Gonçalves.—De 26 de março de i(358. 209

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Gonçalo Franco da Fonseca, natural de Lisboa, filho de
João da Fonseca. — De 2>i de março de iô58. 259

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Miguel Collaço de .Vbreu, natural de Abrantes, filho de An-
tónio Collaço.— De 28 de março de i6i>8. 259 i»

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Luis Antunes, natural de Leiria, filho de Simeão Gomes.

—

De 20 de março de no8s 259 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Rodrigues, natural do Alandroal, filho de Domingos
Lnpes Ribeiro.— De 28 de março de i<"»?8. 289 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Lopes Ribeiro, irmão de João Rodrigues^— De 2S

de março de lô.^S. 2G0

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a António Rodrigues, natural da Nenda de .M.^ is'c)i filbo de
Sebastião Simões.— De 20 de março de i<o8. 2G0

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia pr)r

mes c ! alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Simão Gomes ac Matos, natural da \'crmelha, termo do
Cadaval, filho de António Gomes —De 28 de março de i<").^8. 260

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde scra armado
cavalleiro, a Cipriano Francisco Paes, natural de Santarém, filho de .Ma-

nuel Fernandes.- De 3 de abril de i<oS. 2(5o p

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro cora 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Lopes, natural da Feira, filho de Gaspar Pires.

—

De b de março de i<'»rH. 2(x> v
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 /eis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a Simão Rodrigues, natural de Leiria, lilho de António Ro-

drigues.—De b de abril de i658. 2G0 v
o"-

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Dias Lousão, natural de Leiria, tilho de João Dias.

—

De 5 de abril de i(oS. 261

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António de Figueiredo, natural da Batalha, filho de Luis

de Oliveira.— De õ de abril de i658. 2G1

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Cabral, natural de Miranda do Corvo, tilho de An-
tónio Cabral.— De õ de abril de i()58. 2bi

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Pereira, natural de Famalicão, tilho de Luis Al-

vares.—De 3i de janeiro de U)57 e apostilla de 12 de fevereiro de iõ5S. 2G1 p

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Nalentim t>orreia Figueira, natural de Óbidos, lilho de Ja-

cinto Correia.— De i5 de março de noS. 2(u p

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a .\ntonio de Sousa, natural do concelho de \'illa Chã, termo
de Barcellos, tilho de Pedro Ferreira de Sá.— De 16 de março de i658. 2C1 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo a Índia, onde será armado
cavalleiro, a José Nunes, natural de Lisboa, tilho de Lourenço Rodri-
gues.— De 2i"i de fevereiro de itibo e apostilla de 1 de março de iGòo. 2G2

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Carvalho, natural de Lisboa, filho de Pedro Car-
valho.— De III de março de iGtio. 2G2

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos de Lima, natural de Lisboa, lilho de Manuel Tei-

xeira.— De 23 de março de i(i(")o. 262

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Mateus da (^osta, natural de .Açores 1?), filho de Francisco
da Costa. De ni de março de i<'>Go. 262 f

Alvará de escudeiro lo^o acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a António Gomes, natural de Pedrogam, termo de Torres Novas,
lilho de D(imingos da 0)sta. -De 2 de abril de líVío. • 2G3 v
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, que não vencerá emquanto estiver

na índia, a Manuel de Noronha, ali residente, natural de Cocliim, lillio

de Filipe de Noronha, pelos seus serviços, durante quatorze annos, nas

armadas e fortalezas das ditas partes, onde scra armado cavalleiro.

—

De 3 de abril de lõôo. 2Ô2 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Pinto da Fonseca, natural do concelho de Resende,
tilho de Francisco Pinto da Fonseca.— De 3 de abril de lUÔo. 2Ô3

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a António Tavares, natural de Lisboa, filho de Francisco Ta-
vares. ^— De 3 de abril de itV>o. 263

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Sebastião Martins, natural de Cabreiros, termo de Barcellos,

filho de António .Martins.— De 3 de março de iõ<3o. 2(33

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João de Freitas, natural de Aljubarrota, filho de Martim de
Freitas.— De 10 de abril de ibõo. 2Ô4

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Rodrigues, natural de Sededos (?), filho de Manuel
Rodrigues. — De i3 de abril de i<')(')o. 2(33 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c 1 alqueire de cevada por dia, irfdo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro de Leão, natural de Lisboa, filho de Luis Dias.

—

De <3 de abril de i<i(3i. 263 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Baltasar Gomes, natural da .\guicira (?i, termo de ^ iseu,

filho de outro do mesmo nome.— De >< de abril de i<3(3i. 264

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro Antunes, natural de Lisboa, filhei de António Lopes.

—

De 7 de abril de Mxii. 264

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Monteiro, natural de Lisboa, filho de Luis Mon-
teiro.— De a<» de março de i(3<32. 2(3-*'

Alvará de escudeiro lopo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mês e I alqueTe de cevada por dia, ind<» á índia, onde será armado
cavalleiro, a António da Costa, natural de Lisboa, filho de .Manuel .Mou-

rato. De 2S de ícvcrciro de i*i<33. 264 r

Alvará de escudeiro lopo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada nor dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Apolinário Rcbcilo, natural de Ponte do Lima, filho de Ma-
nuel Rcbcllo. De i de março de i<i't3. 2("i4 v
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mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Gaspar Fernandes, namral de Marvão, rilho de Manuel

Martins.— De 8 de março de i663.
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264 V

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a António de Barros, natural de Mascarenhas, termo de Mi-

randella, filho de Francisco Rodrigues.—De 24 de março de iG63. 265

Alvará de escudeiro-fidalgo logo acrescentado a cavalleiro-fidalgo com 800 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde

será armado cavalleiro-fidalgo, a Matheus de Sousa, natural do Porto,

filho natural de António Rodrigues Barbosa.—De 20 de março de i663. 2b5

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalIeiro"com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueiVe de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a António Correia, natural de Lisboa, filho de Francisco Al-

vares.—De 8 de março de 1Õ64. 265

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Gaspar Gonçalves, natural de SHya, termo de Esgueira,

filho de Gaspar Thomé.—De 3 de março de 1664. 265 V

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Manuel Gomes Ribeiro, natural da freguesia de Sant'Anna

termo de Alemquer, filho de Manuel Fernandes.— De õ de março de 1Õ64. 265 p

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a João Pinheiro, natural dç Alemquer, filho de Pedro Alva-

res.— De 8 de março de 1664. 265 V

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Manuel Alvares Ribeiro, natural de Lisboa, filho de João

Alvares.—De 7 de março de 1664, 266

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Brás Pires da Silva, natural de Sabuzedo, termo de Mon-
talegre, filho de Miguel Pires.— De 8 de março de \(á^.— (Acrescentados

200 réis cm sua moradia, por alvará de 28 de fevereiro de i66Sj. 26tJ

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel Dias Salgado, natural de Kvora (coutos de Alcobaçaj,

filho de João Dias Salgado.— De 30 de fevereiro de i(">(Í4. 26(1 V

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde scra armado
cavalleiro, a Pedro Gonçalves dos Santos, natural de Arcos de .Montale-

gre, filho de outro do mesmo nome.— De 14 de març c de 1664. 2(36 V
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Gaspar da Costa, natural da Redinha, filho de
Manuel Luis.— De i3 de março de 16Õ4. 26Ô r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Lourenço da Silva, natural de Lisboa, filho de António
Fernandes.— De 20 de março de iG(')4.— (Acrescentados 200 réis em sua
moradia, por alvará de 1 1 de fevereiro de lõõõ;. 2Õ7

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António da Cosia, natural de Lisboa, filho de Marçal da
Costa.— De i de março de iõõ3 e apostilla de 20 de março de 16(34. 2(")7

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Diogo de Queiroz, natural de Villa Real, filho de Gonçalo
Martins.— De i3 de março de 16(14. 2(")7 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 900 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia. indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a António da .Mota, natural de Thomar, filho de António de
Almeida, pelos seus serviços, como soldado, no partido de Penamacor
e por ir servir na índia.— De 29 de março de l6('^. 267 ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Domingues de .Matos, natural de Torres Novas, filho

de António Domingues.— De 18 de março de xbú^. 2(">8

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Constantino Correia de Paes, natural de Ermêllo, filho de
Baltasar Gonçalves \'argas. De 1? de março de iixíS. 268

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a José Fernandes, natural de SantAnna, termo de Alemqucr,
filho de Domingos Fernandes.— De 8 de março de 1664. 2(">8

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com ~(Mí réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde scra armado
cavalleiro, a Jf>ão Martins, natural da freguesia de Tangil, icrmn de íiui-

marães, lilho de outro do mesmo nome. De 21 de fevereiro de !(>(•?. 2('»8 ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos .Martins, natural de Villa Real, filho de Domingos
Rodrigues. De 10 de fevereiro de i(">ô3. 2(">8 ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mes e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a .Marçal Manuel, natural de Guimarilcs. filho de Domingos
Martins.- De ii| de fc\crciro dt ifV..^. 268»'
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado

cavalleiro, a João Ribeiro, natural de Alpedrinha, tilho de António Ri-

beiro.— De 19 de fevereiro de 166b. 269

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a João Luis de Azevedo, natural de Ferreiros, comarca de

Esgueira, filho de P^ernão Luis de Azevedo.— De 19 de fevereiro de i665. 2G9

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado

cavalleiro, a Manuel Jorge, natural de Cercoso, termo de Coimbra, filho

de Manuel p-ernandes.— De 21 de fevereiro de ibb5. 269

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por

mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Manuel Rodrigues, natural de Lisboa, filho de António Ro-

drigues.— De i'S de fevereiro de iG65, 269 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Kstevam Ferreira, natural de Carnide, filho de Francisco

Ferreira. — De 25 de fevereiro de i()65, 269 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Brás Gomes de Carvalho, natural de Braga, filho de Sebas-

tião Gomes.—De 21 de feverçiro de i665. 269 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavfiUeiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a António de Moura de Matos, natural de Lisboa, filho de

Luis de Moura de Matos.—De 25 de fevereiro de il)G5. 270

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Jerónimo de Mesquita Teixeira, natural de Braga, filho de

Francisco Teixeira de Mesquita.—De 2? de fevereiro de 1610. 270

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Ojutinhn, natural de S. Vicente de Paços, filho de Ja-

cinto Fernandes.— De 2b de fevereiro de iíMo. 270

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e i alqueire de ceyada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Coutinho, irmão de João Coutinho.—De 2G de

fevereiro de i(")(o. 270 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António de Sousa, natural de Arcos de Valle de Vez, filho de

António Rodrigues de Caldas. —De 2») de fevereiri) de iiiti?. 270 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês c I alqueire de cevada por dÍ3, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a João Carvalho da Gaiqa, natural da Azambuja, lilho de João
Gaspar. De 19 de fevereiro de iMo. 270
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Diogo de Sousa Pacheco, natural de Lisboa, tilho de António
de Sousa Pacheco.— De 2 de março de lOOb. 271

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Bento Ribeiro, natural de Braga, tilho de João Ribeiro.

—

De 2 de março de i66b. 271

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Baptista, natural da Portelia. comarca de Lamego,
filho de João Baptista.— De 3 de março de i<'><o. 271

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a António Fernandes, natural do concelho de \'ieira, filho de
outro do mesmo nome.— De 25 de fevereiro de n"i65. 2-1 ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel Correia^ natural do Souto, termo de Rua, filho de
António da Rua. — De 3 de março de iiito. 2-1 /•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia. indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Duarte, natural de Lisboa, rilho de Manuel Duar-
te.— De D de março de iG('õ. 2-1 ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Jorge Henriques, natural de Lisboa, rilho de João
Henriques.^Dc b de março de iG<>5. 272

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més c I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Diogo Henriques, natural de Lisboa, rilho de António Jor-

ge.— De 27 de fevereiro de ii><o. 272

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia. indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Rodrigues, natural do termo de Coura, filho de
Domingos (ionçalvcs.— De .^ de março de iúhb. 272

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António ^'ieira, natural de Lanhosa, comarca de Guimarães,
filho de Francisco Gonçalves.— De <> de março de i*>(3r>. 272 ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde scra armado
cavalleiro, a Diogo Lopes, natural de Dornellas, concelho de Pena Verde,
filho de Pedro I-ernandcs.— De 11 de março de i(>63. 272 ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por di.i, indo á índia, onde scr.i armado
cavalleiro. a Francisco .Martins, natural do logar do Porto, termo de Bar-
ccllos, filho de António Martins.— De 7 de março de iG6b. 272 ;'

>9
I

I
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Alvará de escudeiro los^o acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Francisco Martins, natura! de Landim, termo de Barcellos,

filho de Gonçalo Martins.— De 12 de março de iG65. 278

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Domingos Duarte da Silva, natural das Po\oas, comarca de

Santarém, lilho de António PVnandes.—De 1 1 de março de iõ65. 273

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a António Pereira, natural de Lisboa, filho de Inácio de Aze-

vedo.— De 12 de março de iGbb. 273

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo d índia, onde será armado

cavalleiro, a Paulo de Barros da Silva, natural de Mafra, filho de António

de Barros.- De 7 de março de i665. 273 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a António Gamello de Serpa, natural de Campo Grande de

Valverde, filho de Domingos Rodrigues.— De 10 de março de lOGb. 2-'i r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo d índia, onde será armado

cavalleiro, a .Miguel de Atíonseca, natural de Lisboa, filho de Manuel de

Affonseca.— De 12 de março de i(5b5. -73 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a António de Aguiar, natural do concelho de Bemviver, filho

de António .Martins.— De 11 de março deiõbS. 274

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde scra armado

cavalleiro, a Francisco Alvares, natural de S. Simão de Novaes, termo

de Barcellos, filho de .\ntonio Alvares.— De 9 de março de ibbò. 274

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês c 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Pereira, natural da Fátima, comarca de Santarém,

filho de António João.— De 12 de março de ibGS. 274

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Sebastião Rodrigues, natural da fieguesia de S. Miguel da

Facha, filho de António Rodrigues. — De lO de março de lObb. 274 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Garvalho, natural de \'illa Real, filho de Francisco

Dias. De 17 de março de ihúb. 274 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por

mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João l^opes de Gampos, natural de Gastello de \'ide, filho

de António Lopes. -De 14 de março de ibb5. (Por se haver extraviado

este, íoi-lhe passado novo alvará, com salva, sendo-lhc ao mesmo tempo
dispensada a condição de ir a índia, por ter servido em Mazagãoi. 274 p
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Alvará de escudeiro lo^o acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Amaro de Figueiredo, natural de Celorico, hllio de Barto-

lomeu ^'az Nogueira.— De 17 de de março de lUjb.

Folhas

273

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro. a António Domingues, natural de Nalle de Telhas, comarca de
Chaves, filho de João Domingues.^ De 7 de março de iôô5. 2751

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Miguel Rodrigues Campos, natural de Thomar, filho de
Manuel Collaço.— De 17 de março de iô63. 273

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a João Collaço de Campos, irmão de Miguel Rodrigues de
Campos.— De 17 de março de i6õ5. 2731^

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a João de Almeida, natural da Azambuja, filho de Pedro
Francisco.— De 2K de fevereiro de i(iõ5. 273 p

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo ;i índia, onde será armado
cavalleiro, a João Mendes, natural de Moura, filho de AlTonso Fernandes
Sardinha.— De 18 de marco de i(m33. 277 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Salvador Teixeira, natural de Lisboa, filho de João Rodri-

gues.— De 17 de março de i»3(o. 276

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e j alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a João Fernandes, natural de Ferreira, filho de João Fran-
cisco.— De 20 de marco de i("><)3. 27..

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes c I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a João Henriques, natural de Torres Vedras, lilho de João
Francisco. — De 2<> de marco de i<'<'t3.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro Alvares, natural de Sandim, termo de liarccllus, filho

de António Alvares.— De 24 de março de i(><>3. 27<> p

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevada por dia. indo a índia, onde scr.i armado
cavalleiro, a .Manuel Antunes, natural da Guarda, filho de Francisco Ro-
drigues. —De 20 de março de iWõ. 27I1 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 7í>o réis de moradia por
' mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, nndc nerá armado

cavalleiro, a Matias de Góes, natural de Goc^, filho Jc Domingos de

Gocs. De 21 de marco de ii<*i?. 27<i r
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis da moradia por
mes e I alqueire de cevada por dia, indo d índia, onde será armado
cavalleiro, a Julião domes, natural de Bolas, filho de André Antunes.—
De 21 de março de lõõb.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia pormes e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Carvalho, natural da Azambuja, filho de João Car-
valho.—De 12 de março de 166b.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia pormes e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Cardoso, natural de Lisboa, filho de Frutuoso Ro-drigues.— De 4 de abril de i663.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia pormes e I alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a António Carvalho da Costa, natural de Belém, filho de Frm-
cisco da Costa, pelos seus serviços, desde 1640, como marinheiro, contra-mestre e mestre das embarcações da índia, tendo tomado parte ^m lutascom os hollandeses na barra de Goa e ajudado a salvar a pedraria daín^us\ ossa Sahor.i dj Atalaia e Sacramento, quando naufragaram- e

\íír^-
Py' ""'"í '""° '^^^'^''• "'^ Í"J''^^ ^^^^ ^'^^tre da nau almirante'Aossa Senhora dos Remédios.~Dc 1 1 de março de i6b3.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 800 réis de moradii rormes e
, alqueire de cevada por dia, indo á índia, ondTser, n-míd.cavalleiro a Diogo da Cunha, natural de Morgade Concelho de Montalegre filho de Pedro A^az.- De 3o de janeiro de 66^01 pe^^^^^

.r a Ind.a, por apostilla de .5 de março de .674, em at encS a ter servido durante quatro annos na fortaleza de S. píipe de Cabo VerdV)

Alvará Je escudeiro Ic^o acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia pormes Cl alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde seri -irmHo

rcira.— ue 11 de fevereiro de ibbb.

Sesnírdete?Sr^'l;^S-^' '' ^'^^^^ ^^^'^^^^^

Alvará J^^^^cudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

wv.Heirn n An^
de cevada por dia, indo á índia, onde será armído

r àrcellos fi í^de a"^;^'"-^\^
^^ ^T' '^'"-^^ ^<^ ^^^bade, termox3drcciios, filho de António Francisco. -De .2 de fevereiro de ibiiG.

Alvará ^^e escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de m-radia por

ca iUcir, rVlLd n^f"
P'"-,'^'^'.;"do ^i índia, onde será armído

An.onio^^,;a;tnc'íteer'erroí^^.;f"- '^ ''''^^^ «'^° '^

Alvará dY-"deiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por

Folluis

'//

•^77

-77"
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278

•278 ;

27«;'

278 ;

27«»

279
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Gonçalo Fernandes, natural de Seara a \'elha, termo de
Chaves, filho de António Fernandes.— De 11 de fevereiro de 1666.

Folhas

279

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel de Sousa, natural de Lisboa, filho de António de
Sousa.— De 11 de fevereiro de i6úõ. 279;'

Alvará de escudeiro Ioíío acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Gonçalves de Pina, natural de Fragoas, tiiho de
Domingos Gonçalves de Pina.— De ò de fevereiro de iõõ(3. 279 t>

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
més e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a José Monteiro de Sampaio, natural de Lisboa, filho de Lucas
Ribeiro.— De i!S de fevereiro de itiõíi. 'IO"

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. a Pedro da Silva, natural de Alcanhõcs, termo de Santarém,
filho de Zuzarte \'az. — De 12 de fevereiro de i6l36. 2bo

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel (Coelho, natural de Chaves, filho de Kstevam Ro-
drigues.— De II de fevereiro de ibu6. 280

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco de Barros da Silva, natural de Lisboa, filho de
João da Silva.— De lõ de fevereiro de i

(">')("). 280

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700'réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel de .\ndrada, natural de Lisboa, lilho de Romão
Ferreira.—De 11 de fevereiro de im3''i. 2S0 V

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos de Nliranda, natural de S. Romão, termo de
Barcellos, filho de Pedro Martins. — De 22 de fevereiro de lôfV). •*() i>

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a António Coclh<^, natural da Azoia de Baixo, termo de San-
tarém, filho de Domingos Fernandes.— De 23 de fevereiro de iikíií. 2^0 p

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde scra armado
cavalleiro, a João Rodrigues, natural de .Monsanto, termo de Lisboa, filho

de Agostinho Gonçalves.—De 1 1 de fevereiro de uWk iSi

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia prr

mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde scra armado
cavalleiro, a Manuel Rodrigues Freire, natural de Lisboa, filho de .Manuel

Rodrigues Coimbra.— De 2.^ de fevereiro de iNH). jNi

I
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 léis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a António de Abreu, natural de Lisboa, íilho de Jerónimo da

Costa.—De 5 de março de 1GG6. 281

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Manuel Alvares, natural de Lisboa, filho de António Alva-

res.— De 7 de março de i(3Gt). 281 i>

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mès e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a José Correia, natural de Lisboa, rilho de Francisco Alva-

res.— De 7 de março de iGõG. 281 ;'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mès e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Gregório Henriques, natural do Soveral, rilho de António

Martins Henriques.— De 9 de março de iGGG. 281 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .\ntonio A"ieira, natural do Castello de Lanhoso, rilho de

Francisco Gonçalves.— De G de março de iGGG. 282

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel Antunes Madeira, natural do Teixoso, termo da

Covilhã, filho de Simão Antunes.— De 12 de março de iGGG e apostilla

de iG de fevereiro de iG(k). 282

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Borges, natural de Sevilha, concelho deTaboa, lilho

de outro do mesmo nome.— De i3 de março de iGti(). 282

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Thomé de Oliveira, natural de Baião, comarca de Coimbra,
filho de João de Oliveira.— De i3 de março de iGGG. 282 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro de Abreu, natural de Soure, filho de Pedro da Rocha
Teixeira.- De 10 de março de iGGG. 282 r

Alvará de escudeiro bgo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel ^'elloso Velho, natural de Regalados, filho de An-
tónio Velloso \'elho.— De i'ò de março de 1GG6. 282 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Ribeiro Pimentel, natural do Couto de Tibães,
filho de Diogo Ribeiro Pimentel.— De i3 de março de iGGG. 283

Alvará de escudeiro lopo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel da Silva, natural de Lisboa, filho de Damião Fran-
cisco.- De il< de março de 16O1]. 283
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde scra armado
cavalleiro, a António AtTonso do Basto, natural de Trevóes, filho de Fran-
cisco Pires.— De i3 de março de i("><iõ. 283

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Antunes, natural de Lisboa, lilho de João de Oli-

veira.— De 18 de março de lõi')'). 283 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Baptista, natural de Lisboa, filho de Francisco Varas.

—

De 1'S de março de h')|'>ô. 288 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com c)oo reis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia. indo á índia, onde será armado
cavalleiro. a Bartolomeu de Carvalho, natural de Coimbra, filho de Bar-
tolomeu Francisco.— De i3 de março de lõõó. 28.Í v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Ribeiro, natural de Lisboa, filho de António João.

—

De 1 5 de março de iMMk 284

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 000 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Pires de (>arvalho, natural de Coimbra, filho de
Francisco Pires.— De i3 de março de ii'it")(i. .2S4

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco de Araújo da Costa, natural de (Lintra, filho de
Francisco de Araújo. — De \b de março de iú(V>. 284

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Fernandes, natural de Souzellas, comarca de Coim-
bra, filho de outro do mesmo nome. De 1 5 de março de ii><'>('>. 284 p

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a India, onde será armado
cavalleiro, a Thomé (x)rrcia, natural de Coimbra, filho de António Fran-
cisco.— De 22 de março de i<")õ("). 2^^^ r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia pnr
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde scr.i armado
cavalleiro, a Bernardo Leal, natural da Trabalhia, coutos de Alcobaça,
filho de Jerónimo Leal.— De 23 de março de ii't*W). 284 p

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mês c I alqueire de cev.ida por dia, indo a Imlia, onde será armado
cavalleiro, a João Hapiista, natural de Lisboa, lilho de íionçalo Fernan-
des. De 23 de fevereiro de i<><í(i. 8f> 3

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 7r»o réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á India, onde será armado
cavalleiro, a Manuel do» Heis, natural de Aveiro, filho de António Fer-
nandes. De 24 de março de i<.<(. abí»
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado

cavalleiro, a Pedro Barreto, natural de Alemquer, filho de Jerónimo Ro-

drigues.—De 22 de março de 166G. 28?

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueiVe de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Manuel Rodrigues, natural de Abrantes, filho de José Ro-

driaues.— De 24 de marco de lõõo. 285 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Jacinto de Kvora de Pedrosa, natural do Copeiro (?), termo

de Montemór-o-A'elho, filho de Gaspar de Évora.— De 17 demarco de 1666. 28? v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e i alqueiVe de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Pedro Soares, natural de Arrifana de Sousa, filho de Pedro

Fernandes.— De io de março de 1666. 285 v

Alvará de escudeiro lo^o acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueVe de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a André Monteiro, natural do Barreiro, filho de André Neto.

—

De 22 de março de ibõõ. 280

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por

més e I alqueiVe de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Gomes, natural da A'ermclha, termo do Cadaval, filho

de Vicente Luis.— De 22 de março de lõòó. 286

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Antunes Roboredo, natural de Borba, filho de Ma-
nuel Martins Roboredo.— De 2 5 de março de lôbõ. 280

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Jacinto de Oliveira, natural de Lisboa, filho de Inácio Luis.

—

De 29 de março de lôGG. 28<") v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Rodrigues Fernandes, natural de Santo António do
Tojal, termo de Lisboa, filho de Francisco Fernandes.— De 27 de março
de lõõô. 280 ;

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Baptista, natural de Lisboa, filho de Luis Fernandes,

cavalleiro, que foi, da Casa Real.— De 20 de março de i(j()(3. 28») ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Salvador Pereira, natural de Lisboa, filho de Manuel Pe-
reira.— De 3i de março de lõôõ. 287

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a António Martins, natural da Ratoeira, termo de Celorico,

filho de João Martins.— De i5 de abril de i6<>7. 287
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo ;i índia, onde será armado
cavalleiro, a António Antunes, natural de S. João da Pesqueira, íilho de
António Nunes.— De 20 de abril de 1667. 287

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Ribeiro, natural de Lisboa, tilho de Domingos Ribeiro.^
De 3 de abril de n>(38. 287 p

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Gomes ^'iegas, natural de Lisboa, filho bastardo de
Manuel \'iegas.— De 3 de abril de lõiiS. 287 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia. indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a André Dias, natural de Mogueirões, comarca de Viseu, filho

de Pedro Dias.— De 26 de março de i6õ!S. 287 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Telles, natural de Lisboa, filho de Manuel Telles.

—

De 3 de abril de i<)6S. 288

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a José Rodrigues da Silva, natural de Santa Maria, filho de
Jerónimo Gonçalves.—De 29 de março de i<3{)8. 288

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Correia de Brito, natural de Lisboa, filho de An-
tónio Allemão.— De 7 de abril de ió<)8. 288

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Dingo Rodrigues Castanho, natural de Verride, termo de
Montcm^r-o-^'clho, filho de Domingos Rodrigues Castanho.— De 7 de
abril de 1668. 288 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Thomé Correia, natural de Braga, lilho de Matias Dinis.

—

De 4 de abril de iMJS. 288 t>

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Sebastião Freire Gago, natural de Laços, tilho de Sebastião

Gago. — De 12 de abril de 1668. 288 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por din, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Gonçalves, natural do termo de \'illa Real, lilho de
António Gonçalves Morgado.— De 4 de março de i'i<'g. 289

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 7r>o reis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António .Martins, natural de Lisboa, filho de Domingos .Mar-

tins. De 1 de m.irço de ifyxi. aSg
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a António Ribeiro, natural de Santarém, rilho de Manuel Ri-

beiro.— De 5 de março de 1ÓG9. 289

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado

cavalleiro, a Pedro ^ictorio, natural de Tancos, rilho de Pedro I.opes.

—

De 1 3 de março de iGôij. 289 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueiVe de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Manuel Barreiros, natural de Lisboa, rilho de Bartolomeu

Barreiros.—De i'6 de março de lòòg. 289 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde scra armado

cavalleiro, a Gregório Barreiros, irmão de Manuel Barreiros.— De i3 de

março de iGGc,. 289 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Manuel Taborda, natural de Perrães, termo de Aveiro, rilho

de Manuel Taborda.— De 17 de março de 1669. 290

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Affonso Pinheiro, natural do Pinheiro, filho de Domingos

Pinheiro.— De 17 de março de i6õg. 290

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mès e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Luis de Brito, natural de Lisboa, rilho de Domingos Ro-

drigues.— De 16 de março de 1609. 290

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Vaz de Azevedo, natural de S. João da Pesqueira,

filho de >lanuel Vaz.— De 18 de março de i()Õ9. 290 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Henriques, natural de Alcanhões, termo de San-

tarém, filho de Zuzarte \az.— De 23 de março de iGGc,. 290 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João de Siqueira, natural de Loulé, rilho de Manuel Pi-

nheiro.— De 22 de março de 1G69. 290 p

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde scra armado
cavalleiro, a Aleixo da Fonseca, natural de S. João da Pesqueira, rilho

de Domingos Aleixo. — De 23 de março de 1669. 291

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Leal, morador no termo de (jntra, rilho de Francisco

Rodrigues.— De 28 de março de 1009. 291
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cavalleiro^ a Simão Francisco, natural do Espinhal, termo de Pcnelk
tilho de João Simões. — De 3o de janeiro de ih-o.

1 0ÍI1.1S

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Francisco, natural de Pernes, comarca de San-
tarém, filho de Francisco João.— De 28 de março de jõôy. 291

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Vicente de Paiva, natural de Lisboa, rilho de António de
Paiva.— De 28 de março de lôôy. 291 ;•

Alvará de escudeiro losjo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Soares, natural de Aveiro, filho de Nicolau Fer-

nandes.— De 2'j de março de ibõtj. 2qi v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a José Ferreira da Costa, natural de Cintra, filho de Belchior

Jorge.— De 28 de março de iWx». 291 ;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo a Angola, onde será armado
cavalleiro, a João Ribeiro da Silva, natural de Lisboa, filho de Estevam
Ribeiro. — De 28 de março de lOkV). 2q2

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João de Sousa de Meneses, natural de \'ianna, filho de João
de Sousa.— De 1 de abril de lôlx). 292

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 900 réis de moradia por
més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

2f)2

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Silvestre Soares, natural de Lisboa, filho de F^rancisco An-
tunes. -De 21 de fevereiro de 1070. 292 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Cardoso da N eiga, natural da Carnota, filho de
Domingos Alvares.— De 1? de fevereiro de 1670. 292 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro Antunes de Macedo, natural de S. Bartolomeu da

Charneca, filho de Pedro Antunes.— De 12 de fevereiro de i(>7o. 292 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada pnr dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Soromcnho, natural de L;igns. filho de Domingos
Soromcnho. — De 12 de março de ir>7o. 292 v

Alv8a'á de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes c I alqueire de cevada por dia, indo á InJia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Ix)bo. natural de Lisboa, filho de Manuel Lobão

—

De 12 de março de i<')7o. 2y3
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a João Rodrigues, natural de \'illa \'ivosa, filho de Francisco

Gonçalves.—De i3 de março de 1670. zgi

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Antão Rodrigues de Castro, natural de Lisboa, tilho de

Domingos Rodrigues.— De 5 de março de 1Õ70. 293

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Domingos de Andrade, natural de Lisboa, tilho de Mateus

de Andrade.— De b de março de 1670. 293

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Simão Machado, natural de Lisboa, filho de António Simões

Machado.— De 2t) de março de 1Ô70. 293 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco de Pina, natural de Lisboa, tilho de Manuel de

Pina.— De 8 de março de 1670. 293 p

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Rodrigues Batalha, natural de Pereiro, termo de

Alcobaça, tilho de João Rodrigues.— De 8 de março de 1670. 293 p

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Castellão, natural de Coimbra, tilho de Manuel
Castellão. - De 10 de março de 1670. 293 i

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Duarte de Paiva, natural de Santo António do Tojal,

tilho de Francisco Duarte. — De 20 de março de 11)70. 294

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Delgado, natural dos Calvinos, termo deThomar,
filho de Domingos Delgado.— De 21 de março de i<)70. 294

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Jacinto Cuerrciro de Gusmão, natural de Almodovar, filho

de Belchior Lourenço.—De 20 de março de 1070. 294

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel da C^unha, natural da Granja, termo de Montemór-
o-Vclho, filho de Simão Luis. — De 20 de março de 1070. 294

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Nobre de Sousa, natural de Almodovar, filho de Do-
mingos Dias. De 20 de março de i<'>7o. 294 '"
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia. indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a Christovam Barbosa, natural de Lisboa, tilhti de outro do
mesmo nome.— De i3 de março de 1Õ70. 204 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Estevam Pinto, natural do termo de Torres ^edras, rilho de
Jerónimo Pinto.— De 21 de março de i<'>70. 294 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Rodrigues, natural de Lisboa, tilho de António
Rodrigues.— De (> de fevereiro de i<)7i. 2q4 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Luis Duarte, natural de S. Domingos de Rana, termo de
Cascaes, rilho de João Luis.— De 2 de março de i(Í7i. 295

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia. indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Jorge, natural de Lamas, comarca de Guimarães,
rilho de António Jorge.— De ir> de fevereiro de 11)71. 293

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro Fernandes, natural do Reguengo, comarca de Guima-
rães, rilho de António Fernandes.— De 2 de março de ir)7i. 29S

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Gonçalves, natural de S. Jorge, termo de \'illa

Pouca de Aguiar, rilho de .Matias Gonçalves.— De 7 de fevereiro de it">7i. njb

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde scra armado
cavalleiro, a Domingos Lopes, natural de Houzcndc, termo de Bragança,
filho de FVancisCo Lopes. — De 4 de fevereiro de i(Í7i. 2<)3 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a José C^orreia, natural de Braga, rilho de Mateus Dinis.— De
4 de março de i'>«'iX e apostilla de 7 de fevereiro de 1Õ71. 293 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cc\ada por dia, indo á índia, onde scra armado
ca\alleiro, a André Antunes, natural de Loures, termo de Lisboa, rilho

de Silvestre Antunes.^ De 2 de março de 1*171. 29^ i'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mes e i alqueire de cc\ada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel Francisco, natural da Feira, filho de Kstevam Fran-
cisco.— De i5 de fcvcrcir'» de 11)71. 2<y)

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia. indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a íta.spar Soares, natural de Alvaç<')C5 do C^rgo. termo de
Villa Real. rilho de Pcdrf) Francisco. De i de janeiro de ii'>7i. 2<^

I
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Alvará de escudeiro lo^o acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a José Cotta Pinto, natural de Aljubarrota, filho de Manuel

Cotta.—De 2 de março de 167 1. 29G

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Baltasar da \eiga, natural de Albufeira, reino do Algarve,

filho de Francisco da \'eiga Galvão.— De 2 de março de 1671. 296

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado

cavalleiro, a Caetano Ferreira, natural de Lisboa, filho de Gaspar Fer-

reira.— De 2 de março de 1671. 296 i>

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Ãlanuel Barreto, natural de Lisboa, filho de António dos

Santos.— De 2 de fevereiro de 1Õ72. 296 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Barbosa, natural de Lisboa, filho de Francisco Dias.

—

De 23 de fevereiro de 1G72. 296 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Mendes, natural de Torres Novas, filho de Salvador

Mendes.— De i de fevereiro de 1672. 296 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco de S. Boaventura, natural de Lisboa, engeitado.

—

De 1 5 de fevereiro de 1672. 297

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Gomes, natural de Castellães, termo de Guima-
rães, filho de Francisco Domingues.—De 10 de janeiro de 1G72. 297

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Clemente Pereira P^eio, natural de Lisboa, filho de João
Feio.- De 25 de janeiro de 1672. 297

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mès e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
ca\alleiro, a .Vntão de Freitas, natural de Campanhã, termo do Porto,

filho de Domingos Gonçalves.— De 10 de fevereiro de 1672. 297

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de ce\ada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a António Mendes Falcão, natural do Fundão, filho de Domin-
gos Mendes Falcão. — De 29 de fevereiro de 11)72. 297 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mès c I alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a José de Araújo, natural de Lisboa, filho de João de Araú-
jo. -De 29 de fevereiro de \ú~i. ^V~

''
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de ce\ada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a António de Azevedo Souto Maior, natural de Lisboa, tilho

de Francisco André.— De 10 de fevereiro de it^ya. 297 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Frutuoso Pereira de Campos, natural de Lisboa, tilho de

João Pereira de Pavia.— De 29 de fevereiro de i<'t72. 207 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Fernandes, natural de Satam, comarca de Viseu,

filho de outro do mesmo nome.— De 3 de março de 1672. jijS

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. a António Barreiros, natural de Samorim, comarca de Viseu,

filho de Thomé Lopes.— De 3 de março de i<")72. 2ijS

Alvará de escudeiro logo acrescentado a ca\alleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo a Índia, onde será armado
cavalleiro. a Matias Carvalho, natural de Tagarro, filho de Sebastião

Lopes.— De 2<j de fevereiro de 1Ô72. 2((8

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Gonçalo Ferreira Nunes, natural de Lisboa, filho de Pedro
Nunes. — De 3 de março de 1Õ72. 20S

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de ce\ada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Gonçalves de Oliveira, natural deThomar, filho de

Manuel Gonçalves.— De 8 de fevereiro de i»)73. 2r>8 v

Alvará de escudeiro lo<;o acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel Pereira, natural do concelho de Rcfoios, termo do
Porto, filho de Amador Pereira.— De 20 de fevereiro de i(')73. 298 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Carlos Ferreira Henriques, natural de S. Martinho do Bispo,

termo de Coimbra, filho de Manuel Fernandes Ferreira.— De 27 de ja-

neiro de 1Õ73. 2i,8 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco de Miranda da (>osla, natural de Lisboa, filho de
António da Costa. De 27 de janeiro de 1^73. 2f|8 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde scra armado
cavalleiro, a .Manuel de Barros da (>osta, natural de \'ianna. lillm de

Pascoal da Costa.— De i3 de fevereiro de 1673. 299

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde scra armado
cavalleiro, a José Ferreira de Abreu, natural de Lisboa, filho de Domin-
gos da Fonseca de Abreu. -De 20 de fevereiro de i(')73. 2i»0
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Damião Ribeiro.— De 20 de fevereiro de ibyS.

Follias

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Dias da Costa, natural de Lordello, comarca de

Villa Real, filho de António Dias.—De 25 de fevereiro de iú~3. . 299

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Coelho, natural de Braga, filho de Francisco Luis.

—

De 20 de fevereiro de 1673. 299

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e I alqueire de ce\ada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Gabriel de Andrade, natural de Trevões, filho de Manuel
de Távora.—De 25 de fevereiro de 1673. 299»'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João de Oliveira Coelho, natural de Garate, termo da Feira,

rilho de Pedro Francisco.— De 25 de fevereiro de 1073. 299 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
ca\ alieiro, a Paulo Ferreira de Oliveira, natural de Mlla Real, filho de

299 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de ce\ada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Bartolomeu Dias, natural de Niza, filho de Manuel Vicente.

—

De 5 de março de 11)73. 299 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Gonçalves, natural de Ponte do Lima, filho de An-
tónio Pires.—De 3 de março de 1673. 3oo

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Nuno de Torres, natural da Ameixoeira, termo de Lisboa,
filho de .Manuel Pires.— De i3 de fevereiro de 1673. 3oo

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos da Fonseca, natural do Porto, filho de André
Francisco. -^ De 4 de fevereiro de i(")73. 3oo

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Vicente Pinto .Machado, natural de Abrantes, filho de Gui-
lherme Francês Pinto.— De 22 de fevereiro de 1674. 3oo

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António .Marques, natural de Lisboa, filho de Domingos
Gonçnl\es.— De 14 de fevereiro de ir)74.— Levantada a condição dè ir

a índia, por despacho do mordomu-mór, de 22 de janeiro de i(38i.—
Acrescentados 200 réis na sua moradia, com a condição de ir á índia
cm i<>8i, por alvará de 10 de marco d'cstc anno. Soo v
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo ;i índia, onde será armado
cavalleiro, a António dos Santos, natural de Lisboa, lillio de Manuel
Rodrigues.— De 22 de fevereiro de KÍ74. Soo v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Kstevam Soares do Caso. natural de Pereira, lilho de Ma-
nuel P'erreira Soares.— De q de março de 11Í74. 3oo r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro cem 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Lucas Ribeiro, natural de Lisboa, tilho de Domingos Ri-

beiro.— De (j de março de 1G74. 3o

i

Alvará de escudeiro logo acrescentado a ca\alleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo A índia, onde será armado
cavalleiro, a António Gonçalves, natural da Corvcira (?j, filho de outro do
mesmo nome.— De o de março de 1Õ74. 3oi

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Ferreira, natural de Palmella, tilho de Jorge Velho
Ferreira.— De 12 de março de 1674. 3oi

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Barreto, natural dos Casaes, termo de Alemquer,
filho de Jerónimo Rodrigues.— De 12 de março de 1674. 3o i r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Luís Lopes da Silva, natural de Alemquer, filho de Manuel
FVancisco. — De 12 de fevereiro de iG-b. 3o i v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a António Rodrigues de Azevedo, natural de Castaniço, filho

de Manuel Rodrigues.- De 23 de fevereiro de \*'>-b. 3oi v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Bartolomeu Rodrigues, natural de Lisboa, filho de António
Rodiigues.— De 2r de fevereiro de i<"i75. 3o 1

;•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde scra armado
cavalleiro, a (ionçalo Luis da (Losta, natural do Rego de Agua, termo
de Palmella, filho de Luis Martins.- De 2 de março de ih-b. 3o2

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro crm 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia. indo á índia, onde serH armado
cavalleiro, a Manuel (lOines Maio, natural de Lamego, lilho de Domin-
gos Gomes .Maio. De 11 de março de i<'>7f<. 5o2

Alvará de cscudeirri logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo ;i índia, onde sera armado
cavalleiro, .1 Martinho Rodrigues da Gosta, natural de Alcobaça, filho

de Darr.i.lo KoJiigucs. De 11 de março de i't7^. .^02

li

I
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde seni armado

cavalleiro, a Baltasar Dias, natural de Montalegre, lilho de outro do

mesmo nome.— De i(3 de março de i6-b. 3o-2

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Luis Machado Pereira, natural de Lisboa, filho de Francisco

Machado.— De 11 de março de 1675. 3o-2 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a João Gomes, natural de Aldeia Gallega, filho de Manuel

Gomes.— De 14 de março de 1Õ75. -JCi !•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será arniado

cavalleiro, a António da Fonseca, natural da Bemfeita, termo de Coja,

filho de Domingos da Fonseca.—De 16 de março de 1075. 3o2 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a João Coutinho, natural de Alemquer, filho de João Macha-

do.— De 27 de março de 1Ô75. 3o2 /'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Antunes, natural do Campo Grande, filho de Ma-
nuel Antunes.— De 16 de março de 1675. 3o3

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Luis da Cunha, natural de S. Paio de Azoes, termo de

Harcellos, filho de João Fernandes.— De 23 de fevereiro de 1670. 3o3

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João de Sousa, natural de Lisboa, filho de Mateus de Sou-

sa.—^De 23 de fevereiro de 167G. 3o3

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde scra armado
cavalleiro, a João .Mvares Pereira, natural de S. Jurge, termo de Chaves,

filho de Domingos Alvares.^De «i de fevereiro de iÕ7t'>. 3o3

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cexada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro de .Vndrade, natural de Lisboa, filho de Gaspar Luis.

—

De y dé fevereiro de i(37("). 3o3 r

Alvará de escudeiro lopo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia. indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Rodrigues, natural de Lisboa, lilho de Manuel
Rodrigues Jacome.— De 27 de fevereiro de i(Í76. 3i)3 ;'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde scra armado
cavalleiro, a João da Fonseca Pinto, natural de Lamego, filho de .Manuel
de Resende.— De 9 de fevereiro de 1(37'). 3o3 r
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a ca\ alleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Lopes, natural de Sacavém, filho de Silvestre

Lopes.— De 10 de março de lú-u.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de ce\ada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel ^'az, natural de Évora, filho de Luis Vaz.— De 12

de março de 11Í7Õ.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Maninho da Silva, natural do concelho de Lousada, termo
de Guimarães, filho de Gonçalo \'elho. — De 12 de março de 07»).

Folhas

3o3 V

304

3o4

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a João Gonçalves Barbosa, natural do Eirado, termo de Gui-

marães, filho de Marco Gonçalves.— De 17 de março de ir)7("i. .104

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Giraldo Luis, natural de Coimbra, filho de .Manuel Rodri-

gues.— De 22 de março de i('>7(). 3o4

Alvará de escudeiro lo|;o acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a José Luis, natural de Coimbra, filho de .Manuel Rodrigues.

—

De 22 de março de it')76.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a ca\alleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a José Mendes Rebello, natural deTouraes, termo de Ceia,

filho de João Botelho.— De iS de fevereiro de i(")76.

3o4 t>

.>o4 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Carvalho de Sampaio, natural de Villa Real, filho de
outro do mesmo nome.— De 8 de fevereiro de 1Õ77. 304 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Antonif» Luis, natural da Ermigeira, termo de Torres \'edras,

filho de outro do mesmo nome. — De 2<) de fevereiro de i'>77. 3o4 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel Antunes Pereira, natural de Li^boa, filho de João
Antunes. — De H de fevereiro de i*>77. 3ob

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
ca\ alleiro. a António de Brito, natural de Lisboa, filho de Domingos de
Brito. — De 20 de fevereiro de i»'77 c alvará com salva de Mi de março
de 1732.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia. indo a índia, onde scra armado
caxalleini, a Domingos Freire, natural de Sanfins, concelho de Lnhão,
filho de outro do mesmo nome- De 16 de fc\creiro de i*'77.

3o?

3o:

P
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e I alqueire de cevada por dia. indo a índia, onde será armado

cavalleiro, a Francisco Rebelio e Sousa, natural de Gravóes, filho de

Luis Alvares.— De 10 de março de 1G77. '^ob

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Joáo Vieira Machado, natural de Coimbra, filho de .Manuel

.Machado.—De 10 de março de 1Õ77. 3o5 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Gaspar dos Reis, natural de Coimbra, filho de Domingos

João.— De 10 de março de it)77. 3o5 p

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Manuel de Sousa Carvalho, natural de Misarelia, comarca

da Guarda, filho de Gaspar de Sousa.—De 10 de março de 1677. 3o5 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde scra armado

cavalleiro, a .Manuel Freire, natural do Milharado, termo de Lisboa, filho

de Domingos Jorge.— De 17 de fevereiro de 1677. 3o5 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Simão Leal, natural dos Ruivos, termo de Óbidos, filho de

Brás Alvares.— De 10 de março de 1677. 3oG

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Manuel Pereira, natural de Lisboa, filho de João Pereira de

Paiva.—De 8 de março de 1677. 3oG

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a .Manuel de Figueiredo, natural de Freixinho, comarca de

Pinhel, filho de outro do mesmo nome.— De 26 de fevereiro de 1Õ77. 3o6

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis. de moradia por

mès e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro Carvalho, natural de Braga, filho de Domingos Car-

valho.— De i3 de março de i*'77. òoú i'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mès e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Gomes, natural de Loures, filho de João Gomes.

—

De 17 de março de 1G77. 3ob i»

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mès e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a .Manuel \'icente, natural do Carvalhal, termo de Óbidos,

filho de Gaspar \'icentc. De 2*'< de março de 1G77. 3o() v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mes c 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Henriques, natural do (Carvalhal, termo de Óbidos,
filho de Domingos Henriques.— De aG de março de 1(177. 307
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Baltasar de Arauio Dantas, natural de Ponte da Barca, tilho

de João de Araújo Dantas.— De 8 de fevereiro de lõ-

i65

Folhas

'li-

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro. a António Rodrigues Brandão, natural de Santa Comba, co-

marca de Niseu, filho de João Nunes.— De 3o de março de 1Ô77.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a João da Costa Ferreira, natural de Lisboa, lilho de Mateus
Ferreira.— De 1 de abril de i<)77.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Carvalho liotelho, natural de N"illa Verde, filho de Fran-
cisco Fernandes.— De 7 de abril de iÔ77.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a .\ntonio de Novaes, natural de Rcstores i?i, termo de Fafe,
filho de .Aintonio Domingues.— De 8 de abril de i'>77.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Lourenço Pires da Silva, natural de Figueiras, termo de
Valladares, filho de Pedro Dias.— De 18 de fevereiro de 1Õ79.

3o7

3o7

307 V

307 V

307 V
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel de .Mendonça, natural da Ilha Graciosa, filho de
João de Avis Serrão.— De 9 de fevereiro de 1679. 3o8

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Ramos de (.aceres, natural da Guarda, filho de outro
do mesmo nome.— De 27 de fevereiro de i'^70. 3o8

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e 1 alqueire de cevada por dia. indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel \'icgas de Barros, natural de \'iana, filho de José
Viegas.— De 10 de março de 1079. 3o8i;

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Alberto Lourenço, natural de Lisboa, filho de Lourenço
Real. — De 10 de março de i<'79. 3o8y

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia. indo a índia, onde scra armado
cavalleiro, a Lourenço da (>unha, natural de Lisboa, lilho de Manuel
Fernandes de Sousa. -De 10 de março de i*»79.

Alvará de eM:udciro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, omle scra armado
cavalleiro, a Roque (torreia, natural de Lisboa, filho de Manuel Jorge. ^
Uc 7 de março de i<">79.

5o8 V

309
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Rodrigues, natural de Lisboa, filho de Manuel Ro-

drigues.— De Q de fevereiro de 1679. 3oq

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a António Rodrigues, natural de Célia, tilho de António Ro-

drigues.— De 10 de março de 1679. 309

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Baptista, natural de Lisboa, filho de Agostinho Fran-

cisco.— De 10 de março de 1Ô79. 0091'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo aos rios de Sofala, onde será

armado cavalleiro, a José da Cunha, natural de Lisboa, filho de Miguel

Francisco.—De 17 de março de 1679. ^09 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armadt)

cavalleiro, a Baptista da Costa, natural de Braga, filho de João da Cos-

ta.— De i5 de março de 1679. 3oç) v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a José de Siqueira, natural de Lisboa, filho de Francisco de

Siqueira.— De 16 de março de 1679. 3io

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Gregório Luis de Arvellos, natural de Ferreira, filho de

André Luis.— De 17 de março de 1679. 3io

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Pedro Fernandes, natural de Algoso, filho de Domingos
Fernandes.—De 17 de março de 1679. 3io

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Marinho Pereira, natural de ^'illa \'içosa, filho de

António Marinho.— De 17 de março de i<>79. 3io»'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro, a Martinho Rebcllo, natural de \'ianna, filho de Gregório Do-

mingos.—De ib de março de 1679. 3 10 »•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês c 1 alqueire de cevada por dia, indo aos rios de Sofala, onde será

armado cavalleiro, a António Dias, natural de Portel, filho de outro do

mesmo nome.— De 22 de março de i*>79. 3i<) v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por

mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a '1 home Jorge, natural de Travasse, termo de Aveiro, filho

do outro do mesmo nome — De iS de março de 1679. 3i 1
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a André Luis, natural da Amoreira, termo de Óbidos, tilho

de outro do mesmo nome.— De 18 de março de 1679. 3ii

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António de Mendonça, natural de Lisboa, tilho de Rafael
Ferreira.—De 18 de março de 1679. 3ii

'i Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

f
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco de Oliveira Rosendo, natural de Covões, comarca

i de ^'ianna, filho de Domingos Affonso.—De 12 de fevereiro de iõ8o. hw v

j Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo aos rios de Sofala, onde será

t armado cavalleiro, a João Tliomás Pereira, natural de Lisboa, filho de
António Thomás.— De 5 de fevereiro de ifiSo. 3ii r

J Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a João Marques, natural de Lisboa, filho de Francisco Mar-
ques.—De 9 de fevereiro de i(')8o. 3i i f

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a\'icente Correia Leitão, natural de Moledo, termo de Óbidos,
filho de João Leitão.— De i3 de fevereiro de 16S0. 3ii r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde scra armado
cavalleiro, a Manuel Dias, natural de Moledo, termo de Óbidos, filho

de Domingos Dias.— De i3 de fevereiro de i(38o. 3i2

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde seru armado
cavalleiro, a João Borges de Magalhães, natural do concelho de Baião,

comarca do Porto, filho de Jacinto Borges.— De li de março de itxSo. 3 12

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

,
més e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado

i cavalleiro, a Thomé Borges de Azevedo, irmão de João Borges de .Ma-

galhães.— De ') de março de 1Ô80. 3 12

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde scra armado
cavalleiro, a Teodósio da (>osta Cerqueira, natural de Nianna, filho de

João (Cerqueira.— De 28 de fevereiro de i<">8o. 3i2

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro (foro que por seu pac lhe

pertencei cf>m 700 réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por
dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro, a Christovam de Anon-
seca. natural de Tanger, filho de Roque Rabenga, cavalleiro, que foi, da
(^asa Real.— De 2(1 de fevereiro de i(>8o. 3i2 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevada por dia. indo a índia, onde scra armado
cavalleiro. a Bcnio Moreira Duarte, natural do concelho de Santa Ouz,
comarca de Guimarães, filho de Manuel Aranha.— De 2M de íc\crciro

de i''»8o. 3n r

I

I
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 7C0 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Bento da Costa, natural do Paço do Lumiar, tilho de Miguel

Rodrigues.— De 27 de março de 1680. 3i2 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Domingos Marques Mllela, natural de Abbaças, comarca

de Villa Real, tilho de Domingos Marques.— De 27 de março de 1(180. 3i2 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João de Oliveira, natural de S. Martinho de Salreu, filho

de André António.— De 27 de março de 1080. 3i3

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Rodrigues, natural de Lisboa, tilho de Luis do

Pinho.— De 27 de março de 1680. 3i3

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Matias Cardoso, natural de Santo António do Tojal, tilho

de Pascoal da Costa.— De 27 de março de 1680. 3i3

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António de AlTonseca, natural de Coimbra, tilho de José de

Aflonseca.— De 27 de março de ib8o. 3i3

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Tenreiro de Pina, natural de Intias, comarca de

Viseu, filho de João Fernandes.— De 9 de março de i(38o. 3i3 ;^

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Rodrigues \'illarinho, natural do termo de Valladares,

tilho de outro do mesmo nome. -De 9 de março de ii>8o. 3i3 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a ca\alleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de ce\ada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Jen nimo Leitão de Sousa, natural da Ribeira de Pena,

comarca de\'illa Real, filho de Frutuoso Leitão.— De 27 de março de 1G80. 3i3 !<

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por

mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde scra armado
cavalleiro, a Pedro .Vivares de Alcobia, natural da Certa, tilho de Pedro
Alvares.— De 27 de março de ibíSo. ' 3i3 v

Alvará de escudeiro lopo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes e 1 alqueire de cc\ada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Rebello, natural de Alvares, comarca de Thomar,
filho de Domingos Henriques.— De 27 de março de 1G80. 3 14

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel da Cru/, natural de Lisboa, filho de António da

Cruz. - De 3o de março de ifiVo. 3 14
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Alvará de escudeiro Ioí;o acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João da Silva, natural do concelho de Gouveia, bispado do
Porto, tílho de António da Silva.—De i de abril de 1680.

Folhas

-*'4

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo d índia, onde será armado
cavalleiro, a António da Silva, irmão de João da Silva.— De i de abril

de 1680. 3i 1 j.

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Thomás Luis, natural de Lisboa, filho de Manuel Rodri-
gues.— De 24 de janeiro de iõ8i. 3i^ r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês et alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a José Rodrigues Pereira, natural de Carnide. filho de Manuel
Rodrigues.— De 17 de fevereiro de lôbi. 3i4 v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel de Siqueira de Sá, natural de Ponte do Lima, rilho

de Domingos Cerqueira.— De 10 de fevereiro de iô8i. 314 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a José Machado, natural de Lisboa, filho de Luis Machado.

—

De 10 de fevereiro de i68i. 3141»

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. a .Manuel Gomes, natural de Lisboa, filho de Pedro (iomcs.

—

De 17 de fevereiro de i<38i. 3 ir

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Luis Gomes, natural de Pombal, filho de Domingos Go-
mes.— De 24 de janeiro de lôSi. 3i5i

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel de Figueiredo, natural de Santarém, filho de João
de Figueiredo.— De i<3 de fevereiro de i(»8i. 3i5

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Nunes, natural de Rio Maior, termo de Santarém,
filho de João Machado.— De i3 de fevereiro de iõ8i. 3i5 r

Alvará de escudeiro logn acrescentado a ca\alleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cc\ada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel António, natural da freguesia de FVadclIos de Santa
Lcocadia, termo de Barcellos, filho de António Gomes.— De 3 de março
de i«')8i. 3i5 !•

Alvará de escudeiro logo acrescentado a ca\alIeiro com 700 reis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Sebastião Francisco, natura! do termo de (Lascacs, rilho

de Pedro Francisco.— De 4 de maryo de m38i. 3i5 p
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado

cavalleiro, a Francisco dos Santos, natural de Lisboa, íilho de Gaspar

de Amorim.— De 3 de março de 1Õ81. ^'5 i>

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Gregório Gonçalves, natural de Guimarães, filho de Fran-

cisco Gonçalves.— De 22 de fevereiro de iO<Si. 3i5 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Bartolomeu Francisco da Mata, natural de Lisboa, filho de

António Francisco.— De 1 de março de 1681. 3iG

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a Jacinto Francisco, natural do Castello de Lanhoso, filho de

Domingos João.— De 17 de março de : 681. 3 16

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro, a António Delgado, natural de Lisboa, filho de Domingos Al-

vares.— De (> de março de it')8i. 3i6

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Ribeiro, natural de Santo António do Tojal, filho

de Pedro Dinis.—De 5 de março de 1G81. 3iG

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a André de iMatos, natural de Pontevel, termo de Santarém,

filho de Domingos André da Silva.— De 17 de fevereiro de 1681. 3iG r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Arsénio Gomes, natural de Melgaço, filho de Manuel Go-

mes.— De 17 de fevereiro de 1G81. 3iG v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Francisco Dias, natural de \'illa Real, filho de Do-

mingos Francisco.— De 22 de fevereiro de iõ8i. SiGi'p^

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João Coelho, natural de S. João das Lampas, filho de Pedro

Cid.— De 24 de fevereiro de 1G81. 3iG r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel \'ieira, natural do Louriçal, comarca de Coimbra,
filho de António Lopes. — De G de março de i()8i. 3 17

Alvará de escudeiro loeo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mes c 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro, a Marcos Ribeiro, natural do concelho de Filguciras, bispado

.

de Braga, filho de António Ribeiro.— De 24 de fevereiro de i('8i. 3 17
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco de Sousa, natural do concelho de Filgueira, filho

de outro do mesmo nome.— De 24 de fevereiro de ii')ÍSi. 817

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António de Távora, natural de Granjal i?i, termo de Sernan-
celhe, filho de Manuel de Távora.— De 10 de março de it)!Si. 3i7

AlvEirá de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Theotonio Soares Crasto, natural de \'ianna, filho de Do-
mingos de Crasto.— De 3 de março de 1G81. 3i-j v

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel Belio Uebello, natural de Santarém, filho de Do-
mingos Fernandes.—De 10 de março de 1(181. 317 i>

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco da Costa, natural de Cabeceiras de Basto, filho

de João da Costa.— De 21 de fevereiro de iô8i. 317 i'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde scra armado
cavalleiro, a Francisco Rodrigues Pássaro, natural dos coutos de Al-

cobaça, filho de Manuel Rodrigues Pássaro.— De 11 de março de iG^i. 317 f

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e 1 alqueire de cevada por dia, indo ;i índia, onde será armado
cavalleiro, a António (ionçalves, natural de Miranda, filho de outro do
mesmo nome.— De 12 de março de MjMi. 3i-8

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Domingos Alvares, natural do Mosteiro, comarca de Viseu,

filho de Manuel Alvares.— De 12 de março de i()8i. 3i8

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Francisco Pinheiro, natural dos Olivaes, filho de outro do
mesmo nome.— De i3 de março de i<>8i. 3i8

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. a .Manuel de Oliveira, natural de Lisboa, filho de João Rodri-

gues Salgado. — De 10 de março de ir)8i. 3 18

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia. indo a índia, onde será armado ca-

valleiro, a Slanuel Henriques, natural de Valle de (]orro, termo de Ourem,
filho de António Fernandes. -De 1 5 de março de iTíSi. 3iS v

Alvará de escudeiro lopo acrescentado a cavalleiro com 700 reis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia. indo a índia, niidc será armado
cavalleiro, a Antonicj Henriques, irmão de Manuel Henriques. - De i5

de marco de i'>8i. 3i8 »>
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Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Matias Fernandes, natural do Touro, bispado de Lamego,
filho de Baltasar Fernandes.— De ?.o de março de 1681. 3i8 i'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Baltasar Fernandes, irmão de .Matias Fernandes.—De 20 de

março de 1Õ81. 3i8í'

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a José Ramos da Costa, natural do Touro, bispado de Lamego,
íilho de João Ramos.— De 10 de março de 1681. 3 19

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a João de Mira Cabellos, natural do termo de Évora, tilho de

Domingos Dias.— De 20 de março de 1681. 3 19

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Gonçalo Vaz da Cunha, natural de Rebordello, tilho de Do-
mingos Gonçalves.—De 12 de março de 1681. 319

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António João, natural de Monsanto, termo de Lisboa, lilho

de João Vicente.— De 5 de março de 1681. 319

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Manuel de Oliveira da Álata, natural de Coimbra, filho de

outro do mesmo nome.— De i5 de março de 1681. 319 r

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a Bento de Oliveira, irmão de .Manuel de Oliveira da Mata.

—

De 1 3 de março de 1081. 319 i>

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a FVancisco .Mendes, natural de .Miranda, íilho de Pedro Men-
des.— De 17 de março de 1Õ81. Suji*

Alvará de escudeiro logo acrescentado a cavalleiro com 700 réis de moradia por
mês e : alqueire de ce\ada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, a António Rodrigues Bacellar, natural de ^'alladarcs, filho de

Manuel Rodrigues Bacellar.— De 21 de março de i(">!^i. 319 i>

Alvará de escudeiro-fidalgo com <')oo réis de moradia por mês, logo acrescentado

a cavalleiro com mais 3oo reis e 1 alqueire de cevada por dia, indo a ín-

dia, onde será armado cavalleiro, a Jorge da Costa de Mesquita, tilho

de Domingos Nunes da Costa, escudeiro-fidalgo.— De iG de março de it)04. 32o
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Alvará a AfTonso Pessanha, natural de Tanger, filho de Luis Pessanha, caval-

leiro-tidalgo, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irioo
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, pelos serviços

que, de i63i a 1040, prestou, como soldado, na referida cidade, devendo
ir d índia, onde se armara cavalleiro.— De 7 de fevereiro de 1Õ41. i

Alvará a Gaspar de Abreu de Freitas, natural da viila da Castanheira, lilho de
Lourenço Bailão Pimentel, cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-lidalgo

e cavalieiro-tidalgo, com ir 100 réis de moradia por mês e 1 alqueire de
cevada por dia, pelos seus serviços no Brasil, em i<'>38, tendo tomado
fiartc na peleja dos Baixos de S. Roque (Pernambuco), devendo ir á
ndia, onde se armará cavalleiro.— De b de fevereiro de 1641. i

Alvará a António da Cruz, natural de Lisboa, filho de Manuel Gonçalves, moço
da camará, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com -jbo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com obrigação
de ir á índia, onde se armará cavalleiro.— De 6 de fevereiro de 1Ô41. i r

Alvará a Thomás Nobre de Barros, cavalleiro-fidalgo, natural de Lisboa, filho

de Pedro Gonçalves, também cavalleiro-fidalgo, acrescentando 100 réis

á sua moradia, para ter i.noo réis pur mes e i alqueire de cevada por
dia, com obrigação de ir á índia.— De 12 de fevereiro de 1Õ41. 1 r

Alvará a Francisco Rcbello de Lima, natural dos Arcos de Valle de Vez, filho

de .Manuel Gonçalves de Rebello, dos foros de escudeiro-fidalgo c caval-

leiro-fidalgo, com 900 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por
dia, devendo ir á índia, onde se armará cavalleiro. — De Hi de fevereiro

de 1(141. (Levantada a condição de ir á índia por despacho do mordomo-
mór, de 2 de novembro de n'»42i. 1 »•

Alvará a Gaspar \'eIho de Lemos, natural de Villa Nova de Famalicão, filho bas-

tardo de Co."ime Gonçalves do Amaral, dos foros de escudeiro-fidalgo e ca-

valleiro-fidalgo. com 800 réis de moradia por mes c i alqueire de ce-

vada por dia, devendo ir á índia, onde se armará cavalleiro.- De 24 de
fevereiro de i<)4i. -Elevada a moradia a i-rooo réis por mês e 1 alqueire

de cevada por dia, com a condição de ir de novo á índia, cm attcnçáo

a ter para ali embarcado cm i'>4i, regressando a Portugal no anno immc-
diato, como escrivão do patacho Nossa Senhora dos liemcdios. Madre de
Deus.—De 24 de fevereiro de i<">43. 2

Alvará a João Oclho de Macedo, natural de Lisboa, filho de Francisco de Ma-
cedo Coelho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800
réis de moradia por mês c i alqueire de ccxada por dia, dc\endo ir á

índia, onde se armará cavalleiro.- De 11 de fevereiro de i»'>4i. (João

(x)clho de Macedo fora tomado, cm i<>3<>, por moço da camarn. com
a moradia ordinária c a condição do numero c de ir nesse anno á índia,

aonde não foi, por haver arribado a nau cm que embarcara). 2 p
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Alvará a Francisco Henriques de Sousa, natural de Coimbra, filho de Francisco

Lopes, do foro de cavalleiro-tidalgo, com 750 réis de moradia por mês
e I alqueire de cevada por dia, devendo ir á índia, onde se armará caval-

leiro.— De i5 de fevereiro de 1641. (A P^rancisco Henriques de Sousa
haviam sido concedidos, em i<)3o, os foros de escudeiro e caxalleiro, com
a condição de ir nesse anno á Índia, aonde não foi, por ler arribado a

nau em que seguia viagem). 2 v

Alvará a Baltasar Dias de Mendonça, natural da Ilha Terceira, filho de Baltasar

de .Mendonça, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com 800

réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com obrigação

de ir á índia, onde se armará cavalleiro.— De 24 de fevereiro de 1641. 3

Alvará a Gregório Curado Leitão, moço da camará, natural da villa de Pedrogam
Grande, filho de Pedro Curado Moutinho, cavalleiro-fidalgo, acrescentan-

do-lhe o foro a escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com inoo réis de

moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com obrigação de ir

á índia, onde se armará cavalleiro.— De 20 de fevereiro de 1Õ41. 3

Alvará aThomé de Mesquita Pimentel, natural da villa de Peniche, filho de Chris-

tovam Ferreira Baracho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com i.noo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde se armará cavalleiro.— De 22 de fevereiro

de 1041. 3

Alvará a Manuel Jorge, natural de Lisboa, filho de Miguel Jorge, o Grego, caval-

leiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 85o
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, foro e moradia
que por seu pae lhe pertencem, com a condição de ir á índia, onde se

armará cavalleiro.— De 22 de fevereiro de 1641. 3»

Alvará a Aires Pires Nogueira, natural de Thomar, filho de Francisco Nogueira
da Silva, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-noo
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com obrigação

de ir á índia, onde se armará cavalleiro.— De il'! de março de ib^i. 3v

Alvará a João Gonçalves Lobo, natural da villa de Monforte, filho de Sebastião

Rodrigues Barradas, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo,

com i.noo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
obrigação de ir á índia, onde se armará cavalleiro.— De 17 de fevereiro

de itÍ4i. 3 P

Alvará a Francisco de Sousa Mesquita, cavalleiro-fidalgo, natural de Lisboa, filho

de Francisco de Mesquita, também cavalleiro-fidalgo, acrescentando-lhe

25o réis em sua moradia, para ter ltooo réis de moradia por mês e i

alqueire de cevada por dia.— De 27 de fevereiro de i(">4i. 4

Alvará a Manuel de Liz, moço da camará, natural de Villa Viçosa, filho de André
Martins, acrcscentando-Ihe o foro a escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com i.r3oo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
obrigação de ir á índia, pelos seus serviços no reino e no Oriente.

—

De 2Õ de fevereiro de 11)41. (Levantada a condição de ir a índia, por des-

pacho do mordomo-mór de 12 de março de 1(347). 4

Alvará a .Manuel Borges Pereira, residente na índia e natural de Goa, filho de
Jerónimo Borges de Oliveira, cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo réis de moradia por mês e i al-

queire de cevada por dia,— foro c moradia que por seu pae lhe pertencem,
mas que não vencerá cmquanto estiver na índia, onde se armará caval-

leiro,— em attenção a haver embarcado, em i<)33, na armada do norte.

—

De 26 de fevereiro de ir)4i. 4 u
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Alvará a António de Sousa, natural do concelho de Pavia, filho de António
Mendes de Sousa, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
Soo réis de moradia por mês c i alqueire de cevada por dia, com obrigação
de ir á índia, onde se armará cavalleiro.— De 8 de março de 11)41. 4 r

Alvará a Francisco de Morim, natural de Ponte do Lima, filho de Lucas de
Morim, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-rooo
réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com obrigação
de ir á índia, onde se armara cavalleiro.— De 9 de março de 1(141. 5

Alvará a Sebastião Freire, natural da villa de (^asevel, filho de Francisco Freire,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com í>oo réis de mo-
radia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, com obrigação de ir á
índia, onde se armara cavalleiro.— De r de março de 1Õ41. 5

Alvará a Valleriu de Abreu, natural de Mcsquitclla, termo de Linhares, filho de
Diogo Carvalhu. dos foros dt; escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i.rioo réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, com obri-

gação de ir ;i índia, onde se armara cavalleiro.— De i3 de março de
1(341. 5

Alvará a João Osório da P^onseca, natural do Porto, filho de Domingos Osório,

dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com -jbo réis de mo-
radia por mes e i alqueire de cevada por dia, com obrigação de ir d

índia, onde se armara cavalleiro.— De 14 de março de i<'>4i. i v

Alvará a João Pereira de Queiroz, natural de Lisboa, filho de António de Barros
de Queiroz, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com »(Oo

réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com obrigação
de ir á índia, onde se armará cavalleiro.— De 1 1 de março de 11Í41. 5 v

Alvará a Sebastião Pereira de Queiroz, irmão de João Pereira de Queiroz, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com fjoo réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, com obrigação de ir á índia, onde se

armará cavalleiro.— De 11 de março de 1(141. 5 i>

Alvará a PVancisco de Queiroz Pereira, natural de Lisboa, filho de António de
Barros de Queiroz, dos foros de escudeiro tidalgo c cavalleiro-fidalgo,

com 000 réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, com
obrigação de ir á índia, onde .se armará cavalleiro.— De 11 de março de
1(141. 6

Alvará a Manuel Botelho Henriques, natural de Aldeia Gallcga da Merceana,
filho de Francisco Dias Henriques, dos foros de escudeiro-fidalgo e ca-

valleiro-fidalgo, com X(H> réis de moradia por mes e i alqueire de cevada
por dia, com obrigação de ir A índia, onde se armará cavalleiro. — De
i'j de março de i(>4i . 6

Alvará a António Ferreira Freire, natural da villa de Azcrc. tillio de Nuno da
Fonseca, que é filho natural dr» Dr. Manuel Homem, desembargador da
Casa da Supplicação c vereador da Gamara de Lisboa, dos foros de es-

cudciro-fidalg») c caxallcim-tidalgo, com i-r^oo réis de moradia por mes
c I alqueire de cevada por dia, com obrigação de ir á índia, onde se

armara cavalleiro.— De i(') de março de 1(341. O v

Alvará a Francisco Homem Freire, irmão de y\ntonio Ferreira Freire, do^ foros

de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com íCion reis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia. com a condição de ir à índia, onde
SC armará cavalleiro.— De ib de março de i()4i. (í f
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Alvará a Fernão de Araújo de Sousa, natural de Lisboa, filho de Gonçalo de

Araújo, cavalleiro-tidalgo, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-

tidalgo, com c)oo réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia,

com obrigação de ir á índia, onde se armará cavalleiro.—De if> de março
de 1(141. ' 6y

Alvará a Luis Alvares, cavalleiro-fidalgo, natural de Lisboa, filho de Manuel Al-

vares, acrescentando 100 réis á sua moradia, para ter ir3oo réis e i al-

queire de cevada por dia, em attençáo aos seus serviços e a embarcar

em 11)41 para a índia, como piloto da nau capitania Nossci Senhora Ja

Quietação.— De 3 de março de 1641. õ y

Alvará a Domingos Machado, natural de Collares, filho de Sebastião Lopes Ma-
chado, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com ^00 réis de

moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde se armará cavalleiro.— De 9 de março de 1641. 7

Alvará a Lourenço Batalha, natural de Lisboa, filho do cavalleiro-fidalgo Luis

Batalha, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.noo
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde se armará cavalleiro. ^—De 18 de março de 1641. (Le-

vantada a condição de ir á índia, visto havê-la cumprido e ter-se armado
cavalleiro.— Despacho de b de setembro de 164(3). 7

Alvará a António de Matos, natural de Lisboa, filho de Christovam Fernandes,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 7D0 réis de mo-
radia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, devendo ir á índia, onde
se armará cavalleiro, pelos seus serviços como marinheiro e sota-piloto

das naus da índia, desde 162-j.—De 18 de março de 1641. 7

Alvará a Cursio Feio de Gouveia, natural de Gouveia, filho de Pedro de Gouveia
Roboredo, do foro de escudeiro-fidalgo, com lOooo réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde
se armará cavalleiro.— De i() de março de i(")4i. "] P

Alvará a Manuel Cardoso de .\lmeida, natural de Sampaio, termo de Gouveia,

tilho de Manuel da Silva, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onde se armará cavalleiro.—De id

de março de 164 1. 7 »'

Alvará a Aleixo da Silva, natural de Lisboa, filho de Francisco Pires, do foro

de cavalleiro-ndalgo, com iC2^o réis de moradia por més e i alqueire

de cevada por dia, com obrigação de ir á índia, em attenção a ter embar-
cado na armada que, em i636, esteve em Cadiz, a haver assistido, em
i(33q, no presidio de gente de guerra, estabelecido cm Cascaes, e a ir ser-

vir, em 1041, na índia.— De 17 de março de i()4i. (A Aleixo da Silva fora

concedido, em i()3(3, o foro de escudeiro-fidalgo, com iC?ooo réis de mo-
radia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, por haver servido em sete

armadas da Costa, sendo uma d'ellas a que em i(r24 foi á Bahia, e por ter

desempenhado durante trcs annos o logar de capitão da fortaleza de Ponta
Delgada iS. .Miguel», achando-se nas occasiões de guerra que se olTerc-

ccram, devendo ir á índia naquelle anno, o que não cumpriu, por ter arri-

bado a nau em que embarcara). 7 v

Alvará a António Serrão Girão, natural de Lisboa, filho de Manuel de Bulhões
Chichorro, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavallciro-lidalgo, com 800 réis

de moradia por mês c i alqueire de cevada por dia, com obrigação de ir

á índia, onde se armará cavalleiro.— De 9 de março de i(")4i. 8
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Alvará a Mnnuel Lopes Frazão, natural de Aveiro, filho de António Frazão,
dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro fidalgo, com í^oo réis de mo-
radia por mes e i alqueire de cevada por dia^ com a condição de ir á
Índia, onde se armará cavalleiro.— De 17 de março de i<'>4i. (Este al-

vará substitue o idêntico de ^ de janeiro de i<>4o, perdido pelo agraciado). 8 v

Alvará a Luis Borges de Sousa, natural de Lisboa, residente na índia, lilho de
Baltasar Borges de Sousa, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavallciro-

íidalgo, com !Suo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia,

que não vencerá emquanto estiver na índia, onde se armará cavalleiro.

—

De iS de mari;o de 1Ò41. (Kste alvará substitue o idêntico de 12 de
março de i(333, perdido pelo agraciado). S r

Alvará a Mati^is Duarte, residente na índia, filho de ^'icente Gonçalves e natural

de Lisboa, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com icooo
réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, pelos seus ser-

viços alli em quinze armadas, desde i()o3 até 1620, e por ter vindo por
terra a Portugal, em 1G21, com cartas de aviso, não vencendo, porém,
moradia emquanto estiver na índia, onde se armará cavalleiro.— De 11

de fevereiro de 11)41. 8p

Alvará a Inácio do Amaral Barbosa, natural de S. Fins, residente na índia e

moço da camará, filho de Francisco de Barros, acrescentindo-lhe o foro

a escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com icrooo réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, pelos seus serviços em cinco armadas
do .Malabar, Norte e Ceylão, não vencendo, porém, moradia emquanto
estiver na índia, onde se armará cavalleiro.— De 12 de março de HÍ41. 9

Alvará a Gregório da Silva Pereira, natural da villa de A':igos, filho de António
Ribeiro, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com <jco reis

de moradia por mes c i alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De o de março de i(')4t. 9

Alvará a André de Lis, natural de Lisboa, filho de Manuel de Lis, moço da
camará, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.r3oo

réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, foro c moradia
que por seu pae lhe pertencem, com a condição de ir á índia, onde será

armado cavalleiro.— De i| de março de i<'>4i. ^ v

Alvará a .Manuel Franco de Magalhães, natural de Pedrógão Grande, filho natural

de Francisco de .Magalhães, moço da camará, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-rooo réis de moradia por mês c 1 al-

queire de cevada por dia, com obrigação de ir a índia, onde será armado
cavalleiro.— De 20 de março de 1041. q v

Alvará a Gabriel Reimondo, natural de Hvora, filho do cavalleiro-fidalgo Miguel
Rcimondo, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-lidalgo, c>>m ir 100

réis de moradia pí)r mês c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir a índia. - De i3 de março de i'>4i.

*

10

Alvará a Manuel («oncalves, moco da camará, natural de Lisboa, filho de An-
tónio íioncalvcs, acrcsccntando-lhc o foro a escudeiro fidalgo e cavalleiro-

fidalgíi, com 7.^0 réis de moradia por mes c 1 alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De n de
março de i<'t4i. 10

Alvará a Simão Ixjpcs do BaMo, natural de Aveiro, filho de Gaspar Lf>pes do
Basto, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com Soo reis

de moradia por mes c i alqueire de cevada por dia, com obrigação de
ir á índia, undc será armado cavalleiro. — De 30 de março de 1041. 10
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Alvará a Bartolomeu Rolão de Aguiar natural de Cascae^, tilho de Álvaro de
Aguiar Rolão, moço da camará, dos foros de escudeiro-tidalgo e caval-

leiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por
dia, com obrigação de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De a3
de março de 11)41. 10 r

Alvará a Manuel Botelho Correia, natural de Caria, comarca de Lamego, filho

natural de Simão Botelho Correia, dos foros de escudeiro-lidalgo e ca-

valleiro-fidalgo, com ií?ooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada
por dia, com obrigação de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 7
de março de i("»42. \oy

Alvará a Francisco Pereira, natural de Lisboa, filho do moço da camará Luís

Pereira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 900 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com obrigação de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de fevereiro de 1642. 10 v

Alvará a António Curado David, cavalleiro-fidalgo, natural da villa de Álvaro,

residente na índia, filho de António Barata, acrescentando 400 réis á

á sua moradia, para ter i.rioo réis por mês e i alqueire de cevada por
dia, pelos serviços prestados nas armadas e fortalezas fronteiras da índia,

desde 1(02, não vencendo, porém, moradia emquanto alli estiver.— De 7
de março de 1Õ42. 11

Alvará a Nuno Abares de Toar, natural do Sobral do Monte Agraço, filho de
Bartolomeu Alvares de Tovar, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com 900 réis de mt)radia por mês e i alqueire de cevada por dia,

com obrigação de ir á índia, onde será aiTnado cavalleiro.— De 7 de
março de n")4-2. 1

1

Alvará a João Corrêa de Mello, natural da villa de Coruche, filho de Pedro Cor-
rêa de Mello, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
jJMoo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com obri-

gação de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de fevereiro

de 11)42. I I

Alvará a Francisco de Meirelk-s de Andrade, natural do concelho de Cerva, filho

de Fagundo de Siqueira da Fonseca, dos foros de escudeiro-fidalgo e ca-

valleiro-fidalgo, com i.rioo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada

Eor dia, com obrigação de ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

•c 17 de março de 11)42. 11 r

Alvará a Paulo Peixoto de Guimarães, natural do concelho de Ribeira Jc Pena,
filho de Baltasiir\'ieira Peixoto, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com inoorcis de moradia por mês e i alqueire de cevada por
dia, com obrigação de ir a Índia, onde será armado cavalleiro.— De 17
de março de 11)42. 1 1 r

Alvará a Manuel Pedroso, natur<il de Gouveia, filho de Domingos Fernandes
Imeino, dos foros de escudeiro lidalgo c cavalleirolid.ilgo, com i.~ooo
réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com obrigação
de ir a índia, onde scra armado cavalleiro. - IX: iS de março de 11(4,!. iz

Alvará a Francisco Pedroso, irmão de Manuel Pedroso, dos foros de escudeiro-
tidalgo e ca\allciro-lidalgo, com i.~ooo réis de moradia pf)r mês e 1 alqueire
de cevada por dia, com obrigação de ir á índia, onde scra armado caval-

leiro.— De |S de março de i'>4'i. 12
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Alvará a Francisco da Mouta, natural de Passos, termo da villa de Santa .Mari-

nha, tilho de Domingos Thomé da Mouta, dos foros de escuJeiro-lidalgo

e cavalleiro-fidalgo, com 7^0 reis de moradia por mês c 1 alqueire de ce-

vada por dia, com obrigação de ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De iN de março de 104.:. 12

Alvará a Domingos da Mouta, irmão do precedente, dos foros de escudeiro fidalgo

e cavalleiro fidalgo, com 7?o réis de moradia por mês e i alqueire de ce-

vada por dia, indo a índia, onde será armado cavalleiro.— De iS de
março de i'">42. 12 »

Alvará a Jerónimo de Abreu, natural de Rio Maior, termo de Santarém, filho

de Domingos Leitão, dos foros de escudeiro-íidalfjo e cavalleiro-fidalgo,

com 7^0 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo

á índia, onde será armado cavalleiro.— De ifS de março de 11142. 12 p

Alvará a João Pinto, natural de Lisboa, filho de João Pinto, dos furos de escu-

deiro-ridalgo e cavallciro-lidalgo, com 7^0 réis de mtiradia per mes e i

alqueire de cevada por dia, indo ;i Índia, onde será armado cavalleiro.

—

De iK de março de 104-2. 12 v

Alvará a Francisco Beliago Carneiru, natural de Lisboa, filho do moço da camará,
-Miguel Carneiro de Couros, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

íidal<ío, com ir 100 réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada nor
dia, indo a índia, onde será armado cavalleiro.— De ri de março de i<>4'2. i3

Alvará a Conçalo Lobo Tavares, natural de \'illa Real, filho natural de Gon-
çalo Lobo Tavares, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com
i.rooo réis de moradia por mes e 1 alqueire de ce\ada por dia, indo á
índia, onde scra armado cavalleiro.— De 21 de março de h'>42. i3

Alvará a Raltasar Lopes de Carvalho, moço da camará, residente na índia, natu-

ral de \'alcnça do Minho, filho de .Xivaro Lopes, acrescentando-lhe o
foro a escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com iCiSo réis de moradia por
mes e I alqueire de cevada por dia, pelos serviços que tem prestado desde
i<>iQ até io3(i, nas armadas e fortalezas fronteiras da índia, não vencendo,
porém, moradia emquanto alli estiver.— De 7 de março de i<)42. i3

Alvará a Jerónimo do Souto de Aguiar, natural de Alcobaça, filho de Francisco
do Souto, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgn, com ~bo
réis de moradia por mês e 1 alqueire oc cevada por dia, indo ú índia,

onde será armado cavalleiro.— De 24 de março de 1642. i3 p

Alvará a Diogo Pinto, natural de Lisboa, filho de Manuel Paes da Costa, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 7^o réis de moradia
por mes e i alqueire de cevada por dia, inJo á índia, onde será armado
cavalleiro, em attenção a serviços iilli prestados desde i'«2^>, tendo ficado

captivo dos hollandeses em (-eilão c sido transportado a Hollanda, de

onde veio para Lisboa em i(j4o, c, ainda, em attenção a ir de novo servir

na índia. — De 2| de março de i<"»42. i3 r

Alvará a João de Sousa Leitão, natural da villa de Abiul, moço da camará, filho de
André de Sí)Uso, acrescentando lhe o foro a escudeiro-fidalgo c cavalleiro-

fidalgo, com irooo réis de moradia por mes e 1 alqueire de ce\ada por
dia, com f)brigação de ir .i índia, finde scra armado cavalleiro, pelos ser-

viços que prestou na armada que foi a Cadiz em i»i3<>. c na que foi ao
Brasil em 1641.— De 24 de março de m')42. 14

Alvará a Francisco de Crouveia, natural de Amarante, filho de Bartolomeu Fer-

reira, dos foros de escudeira) fidalgo c cavalleiro fidalgo, com Soo reis de
moradia por mâs c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde scra armado cavalleiro. — De 3 de abril de 1(142. 14
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Alvará a Manuel Soares, natural da villa de Almada, filho do cavalleiro-fidalgo

André Martins, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-íidalgo, com
83o réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 24 de março de

1642. 14''

Alvará a Francisco de Azevedo, morador em Lisboa, filho natural de António

de Almeida de Castello Branco, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-

íidaigo, com icooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por

dia, com obrigação de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 25

de março de 1642. 14 **

Alvará a Álvaro Leite Pereira, natural do Porto, filho natural de António Leite

Pereira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com inoo
réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 3o de março de 1642. 14 j'

Alvará a Baltasar Vás Barbosa, nauiral de\'alença do Minho, filho de Baltasar Vás

Barbosa, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com i.rooo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 1 de abril de 1642. i5

Alvará a Manuel Rodrigues de A\is, natural do Gradil, termo de Torres Vedras,

filho do moço da camará, Manuel Rodrigues de Avis, dos foros de es-

cudeiro fidaígo e cavalleiro-fidalgo, com i.-^ooo réis de moradia por mês
e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 1 de abril de 1042. i5

Alvará a João Ribeiro, irmão de Manuel Rodrigues de Avis, dos foros de escu-

deiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis de moradia por mês e

I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 1 de abril de i()42. »3

Alvará a Estevam de Aguiar, natural da villa de Ourem, filho de Diogo Vás
Pereira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro. — De 1 de abril de 1042. 1? r

Alvará a Belchior Carneiro da Costa, natural de \'illa do Conde, filho de João

(«onçalvcs Campcllo, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com Soo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo

a índia, onde será armado cavalleiro. De 1 de abril de 1642. i3 p

Alvará a Francisco Delgado Franco, moço da camará, residente na índia, natu-

ral da Atouguia da Baleia, filho de Francisco Fernandes, acrescentan-

do lhe o foro a escudciro-tidalgo e cavalieiro-lidalgo, com i.r3oo réis de

moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, pelos seus serviços na
índia, desde i(">34, como capitão de navios, cabo dclles e capitão-mór, tcn-

do-se achado em varias pelejas, sob as ordens do general Nuno .Mvares

Botelho, c também pelos de .\ntonio Pimenta do Avcllar.-Dc ;>i óc

mar^o de H'>42. i-"» i'

Alvará a João de Andrade, natural de Cabeceiras de Rasto, filho de Pedro Ma-
chado de Faria, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro lidalgo, com
Nijo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevad.i por dia, devendo ir

á índia. De N de abril de il'>42. iG
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Alvará a .Manuel de PaJilha de .Miranda, cavalleiro-tidalgo. natural de Lisboa,
íílhi) de Luís de Padilha de .Miranda, também cavalleiro-tidalgo, elevando
a sua moradia a 1C400 réis por mês e 1 alqueire de cevada por dia, por
ter tomado parte na peleja que houve com a armada hollandesa, em i(»3S,

na barra de Goa, e em vários combates na ilha de Ceilão, tendo por
duas vezes ficado captivo dos hollandeses, devendo ir de novo á índia,

para que a mercê haja effeito.^— De 3i de março de 1Õ42. i(i v

Alvará a Christovão Freire, natural de Lisboa, filho do cavalleiro- fidalgo João
de Campos, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800
réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, devendo ir á '

índia, onde será armado cavalleiro.— De 17 de fevereiro de \u^2. 17

Alvará a Francisco Pires, moço da camará, natural de Arruda, filho de Manuel
Pires, acrescentando-lhe o foro a escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com (joo réis de moradia por mês c i alqueire de cevada por dia, pelos

seus serviços na índia, onde foi captivo dos hollandeses em i<')4o, devendo
alli voltar e ser la armado cavalleiro.— De 17 de fevereiro de \6.\i. 17

Alvará a .\gostinho de .Vraujo, natural de Lisboa, filho de Manuel Mendes de
Araújo, moço da camará, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com Soo réis de moradia por mès e i alqueire de cevada por dia, de-

vendo ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 1 7 de fevereiro de 1643. 1 7 f

Alvará a Joaquim de Barcellos, natural da Ilha Terceira, filho de Gonçalo de Bar-

cellos, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 1.3100 réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a clausula de
ir á índia, onde será armado cavalleiro, attendendo a ter sido ferido e feito

captivo num combate que, com os hollandeses, teve uma armada que foi

da Bahia para Pernambuco em i638, e a diversos serviços.— De 17 de
fevereiro de 1643. 17 r

Alvará a GonçaI<j Pereira, moço da camará, natural de Lisboa, filho de João
Pereira, acrescentando-ihe o foro a escudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo,

com i.rooo réis de moradia por mès e 1 alqueire de cevada por dia. pelos

seus serviços na índia, desde it">3S até i<>42, tendo ficado captivo dos hol-

landeses em Ceilão.— De 17 de fevereiro de 1643. 18

Alvará a Amónio .Monteiro Leite, natural de .Mmada, filho de Francisco .Monteiro

Leite, cavalleiro fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com I "300 réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia. De
1

7

de fevereiro de iii43. 18 r

Alvará a Bento de Araújo Benevides, natural da Ilha de S. .Miguel, filho de An-
tónio de .\raujo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
750 reis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro. - De 27 de fevereiro de if't43. 18 t>

Alvará a José Carvalho, natural da villa de Alcanede, filho de Paulo Carvalho,
dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro fidalgo, com Koo réis de moradia
por mes c i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 4 de março de i<q3. iS i>

Alvará a Francisco Moniz, moço da capclla rc.il, natural de Lisboa, filho de An-
tónio Lopes Moniz, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro fidalgo, com
><oo réis de moradia por mes c 1 alqueire de cevada por dia. com a con-

diyão de ir á índia, onde será armado cavalleiro. De 27 de fevereiro de
i<'>43. ii)
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Alvará a .Miguel da Cunha, moço da camará, residente na índia, natural de Lisboa,

tilho de António da Cunha, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-

íidalgo, com ijoioo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por

dia, pelos serviços que prestou no Oriente, como soldado, alferes e ca-

pitão, desde itiSõ, não vencendo, porém, moradia emquanto alli se con-

servar.— De -zb de fevereiro de iC)^'ò. 19

Alvará a André Martins Peixoto, natural de Amarante, filho de André Martins,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com (|0o réis de mo-
radia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De 11 de maio de 1043. 19 y

Alvará a Manuel Correia Pereira, natural do logar de Aguas Frias, termo da

villa de Monforte, filho de António Correia, dos foros de escudeiro fidalgo c

cavalleiro-tidalgo, com 000 réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada

por dia, indo á índia, "onde será armado cavalleiro, pelos seus serviços

em Chaves, nos rebates de guerra dos annos de 1Õ41 e 1642.— De 20 de

fevereiro de 1643. 19 r

Alvará a Manuel Carvalho de Rego, residente na índia, natural de (loa, filho

de Luís Carvalho, dos foros de escudeiro-íidalgo e cavalleiro-tidalgo, com
i-rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, pelos ser-

viços que elle e seu pae prestaram nas armadas e fortalezas fronteiras

da índia, não \encendo, porém, moradia emquanto alli se conservar.

—

De 24 de fevereiro de iCqS. 20

Alvará a Manuel Pinheiro, natural de Ourem, filho de Sebastião Pinheiro, dos

foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia

por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.—De 8 de março de i(")43. 20 v

Alvará a Domingos Pereira, moço da camará e residente na índia, natural de Ca-

marate, "termo de Lisboa, filho de Silvestre Conçalves, acrescentando-lhe

o foro a escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com iCMoo réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, pelos seus serviços nas

fortalezas e armadas da índia.— De 2 de março de i()45. 20 v

Alvará a Bartolomeu Conçalves, cavalleiro da Ordem de Santiago, natural de

Guimarães, filho de Amador Fernandes, dos foros de escudeiro-fidalgo

e cavalleiro-fidalgo, com (|oo réis de moradia por mês e 1 alqueiredc ce-

vada por dia, pelos serviços que prestou nas naus da carreira da Índia,

como guardião, contra-mesire e mestre, desde i(')28.— De 27 de fevereiro

de 1Ô43. 21

Alvará a Manuel Antunes da Silva, moço da camará residente na índia, natural

de Lisboa, filho de Pedro da Silva, dos foros de escudeiro-lidalgo e ca-

valleiro-fidalgo, com i-rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de

cevada por dia, pelos serviços que prestou na índia e nos combates das

costas de Arábia e Pérsia, devendo armar-se cavalleiro e não vencer mo-
radia emquanto se conservar no Oriente.— De i de março de it'>43. 21 ;•

Alvará a Luis de Sa de Almeida, morador em Lisboa, filho de Luis do Sal,

cavalleiro tidalgo, dos foros de escudeiro-lidalgo c cavalleiro-fidalgo, com
i.rooo réis de moradia por mes c 1 alqueire de cevada por dia, devendo
ir d índia, onde será armado cavalleiro. 1 E o foro que lhe pertence por

seu pae, que serviu nas armadas e fortalezas fronteiras da índia 1.— De S de

março de 1643. 22

Alvará a João Pereira, natural do termo de Barcellos, filho de Baltasar Pereira

do Lago, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Soo réis

de moradia por més c 1 alqueire de cevada por dia, indo a Indi.i, onde

será armado cavalleiro. — De <S de março de 1Õ43. 22
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Alvará a .Miguel Dias, natural do termo de Braga, filho de Thomé Nunes, dos
foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-hdalgo, com ooo reis de moradia
por mês c i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro. — De 8 de março de 1(143. 22 v

Alvará a João da Costa, natural da villa de Guimarães, lilho natural de João
Homem do .\maral, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-tidalgo,

com icooo réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, com
obrigação de ir á índia, onde se armará cavalleiro.—De 8 de março
de 1643. 22 V

Alvará a Filipe de Santiago, cavalleiro-fidalgo, natural de Lisboa, filho de Fran-
cisco Alvares, elevando a sua moradia a i~ioo réis por mês e i alqueire

de cevada por dia, pelos serviços que prestou na índia c por lhe perten-
cerem os de .Manuel Alvares António de Lisboa e João da Fonseca, de-
vendo ir áquella região.— De .^ de março de i<")43 e apostill? de 1 1 de março
de WÍ44. (Levantada a condição de ir á índia, por despacho do mordomo-
mór de 27 de janeiro de it'>46i. 22 v

Alvará a Francisco Pereira de Azevedo, natural do Porto, filho de António de
Azevedo, dos foros de cscudeiro-ridalgo e cavalleiro-hdalgo, com 7.^0 réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 8 de março de i<')43. 23

Alvará a António Pereira, natural de Barcellos, filho de Baltasar Pereira do Lago,
dos foros de escudeiro-hdalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de mo-
radia por més e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 8 de março de ir)43. 23

Alvará a Luca^ Barradas de Siqueira, natural de Castro .Marim, filho de Diogo
Barradas Pimenta, dos fores de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
f»oo réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir a índia, onde será armado cavalleiro, pelos seus .serviços,

como soldado, na fronteira daquella localidade desde abril de i<>4i até.

janeiro de i''>4<.— De 10 de março de HÍ43. 23 v

Alvará a Baltasar Soares, natural de Cenas, termo da Ponte da Barca, filho de
Baltasar Soares, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
800 réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, com a con-
dição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.— De 11 de março de
i<'>43. 23 r

Alvará a António .Alvares, natural de Alcmquer, filho de Francisco Alvares, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com noo reis de moradia

for mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a clausula de ir de novo á
ndia, pelos seus serviços nessa região, por ter sido captivo dos hollan-

deses era Ceilão, e por ter embarcado na armada que, em i<i4-2, foi a Ilha

Terceira, ficando aleijado da mão esquerda na peleja que ella teve.

—

De 10 de março de i«'i43. 24

Alvará a Jerónimo Soares, natural de Ovas, termo da Ponte da Barca, filho de
João AtVonso, dos foros de escudeiro (idalgo c cavalleiro-tidalgo, com Soo
réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir .1 InJi.i. onde scra armado cav.illciro. De 1 1 de jimlio de Mi|3. 24

Alvará .1 I r.incisco de So -irai da Ilha de S. .Miguel, tilho de Marcos
,\tloiiso de Sousa, . - de escudeiro fidalgo c cavalleiro fidalgo, com
inoo reis de moradia por mes c 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro De 2<"i de março
de i«'4.<. 24 r
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Alvará a Domingos de Pina, residente na índia, natural de Goa, filho do caval-

leiro-ridalgo, Gregório de Pina, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-

fidaigo, com icooo réis de moradia por mès e i alqueire de cevada

por dia, pelos serviços que prestou em três armadas do Norte e Cabo
de Camorim, desde ibSi até iõ33, devendo ser armado cavalleiro, e não

vencer moradia emquanto se conservar na índia. (É o foro que por seu

pae lhe pertence).— De 24 de fevereiro de i6^3. 24 v

Alvará a Luis de Sousa, natural de Lisboa, filho de Sebastião Cruzado de Sousa,

que foi moço da camará, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com 800 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a

condiyão de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 4 de março
de 1G43. 24 V

Alvará a António Pinto Cabral, natural da Lousã, filho de João Pinto e neto do

escudeiro-fidalgo Jerónimo Pinto, dos foros de escudeiro-fidalgo e caval-

leiro-fidalgo, com doo réis de moradia por mês c i alqueire de cevada

por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 16 de março de 1643. 25

Alvará a Bartolomeu de Barros, moço da camará, residente na índia, natural de

Lisboa, filho de André de Barros, acrescentando-lhe o foro a escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rioo reis de moradia por mês e 1 al-

queire de cevada por dia, pelos seus serviços nas armadas e fortalezas

fronteiras da índia, desde i63õ até 1641, e por se ter embarcado na ar-

mada da costa de Portugal do anno de i(v>(), «que foi a que se perdeu

na costa de P^rança, de onde se salvou a nado». Não vencerá moradia

emquanto estiver na índia, onde será armado cavalleiro.— De 12 de março
de 1G43. 25 p

Alvará a Nuno da Barbuda, natural da Portella, termo de Lisboa, filho natural

de Lopo Fernandes da Barbuda, dos foros de escudeiro-fidalgo e caval-

leiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De i3

de março de 1643. 25 v

Alvará a João de Oliveira de Castro, natural de Leiria, filho de Luis de Castro,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 7^0 réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 16 de março de 1643. 26

Alvará a Bartolomeu Cordeiro, natural da Alhandra, filho de Bartolomeu Cor-

deiro, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Noo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir á índia, onde será armado cavalleiro. ^— De 12 de março de 1G43. 26

Alvará a António da Cunha, natural de Lisboa, filho natural de Pantaleão

Figueira, cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com Noo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 14 de

março de 1643. 2O

Alvará a João Figueira de Andrade, natural de Setúbal, filho de Manuel da Frota

de Andrade, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á Inuia, onde será armado cavalleiro.— De õ de março de.

i<Í43. 26 V
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Alvará a Manuel da Fonseca, natural de Nossa Senhora de Mourão da villa de
Tentúgal, lilho de Santos da Fonseca, dos foros de escudeiro-fidalgo é ca-

valleiro lidalgo, com iSoo réis de moradia por mês e i alqueire de cevadaÍpor dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De
14 de março de 1043. 2Õ v

Alvará a Francisco de Magalhães, residente na índia, natural de Caparica, termo
de Almada, lilho de Simão de Magalhães, dos foros de escudeiro-lidalgo

e cavalleiro-lidalgo, com õ.^o réis de moradia por mês c i alqueire de ce-

vada por dia, pelos seus serviços nas armadas e fortalezas fronteiras da ín-

dia, desde 1Õ14 até i'u.|, não vencendo, porem, moradia emquanto servir

nessa região.— De 10 de março de 1043. 2Ô v

Alvará a Francisco de Sousa, natural de Lisboa, lilho de Sebastião Cruzado de
Sousa, moço da camará, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-lidalgo,

com 800 réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, corn a
condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 16 de março de
11)43. 2y

Alvará a Francisco Rebello Rodovalho, natural de Lisboa, lilho natural de Antó-
nio Gomes Rodovalho e neto de António Gomes Rodovalho, desembar-
gador da Casa da Supplicação, dos foros de escudeiro-lidalgo c cavallciro-

tidalgo, com 1 -r 1 00 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 18 de
março de 11Í43. 27 v

Alvará a José de Lemos da Rosa, natural de \'illa Real, lilho do licenciado Gon-
çalo de Lemos, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-lidalgo, com
I cr 100 réis de moradia por mês e i alqueire oe cevada por dia, pelos seus
serviços na fronteira de Chaves, e por se ter achado num combate contra
os castelhanos, na Galliza, em setembro de i''>42, no qual recebeu vários

ferimentos pela cabeça, mãos e pernas, havendo licado por morto no
campo.— De 20 de março de i(Í43 27 p

Alvará a Marcos de Carnide, natural de Lisboa, filho de .\nionio de (>arnidc,

moço da camará, dos foros de escudeiro-lidalgo c cavalleiro-lidalgo, com
800 reis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de março de
1643. a8

Alvará a Baltasar de Lima de Mello, natural dos Arcos de\'allc de Vez, lilho bas-

tardo de João de Lima de Mello, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com i-rooo réis de moradia por mês e i alqueire de ce\ada por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 20
de março de i(")43. 28

Alvará a Gaspar do Canto de Mello, natural de Guimarães, filho de Torcato
Ferreira de Mello, dos foros de cscudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com
icrioo réis de moradia por mes c i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de marco
de i<'.43.

'

28

Alvará a António do (>anto de Mello, irmão de Gaspar do (]anto de Mello, dos
foros de cscudeiro-fidalgo e cavalleiro lidalgo, com i-rmo réis de moradia
por més c 1 aKiueirc de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armaoo cavalleiro. De 20 de marco de i<>j3. 28 v

Alvará a Manuel Alves de Sora, natural de Campo .M.iioi, filho de Rui Castcllo

de .Mendonça, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
8íK) réis de moradia por mes c 1 alqueire de cevada ror dia. com a con-

dirão de ir a índia, onde hcra armado cavalleiro.— De 23 de março de
if»43. 28 p

>i
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Alvará a Manuel da .Mota, natural de Lamego, filho de Diogo da Mota, dos

foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com ic^ooo réis de mo-
radia por mes e i alqueire de cevada por dia, pelos seus serviços nas

conquistas do Maranhão e Pará, desde lõu) até 1634, tendo vindo para

Lisboa com aviso do descobrimento do rio Amazonas, e em attenção a ter

estado captivo dos mouros, durante ires annos, em Salé, devendo, para

a mercê haver elVeito, voltar ao primeiro d'aquclles Estados, onde será

armado cavallciro.— De 23 de março de 1Ò43. 28 v

Alvará a Manuel Simões de Araújo, natural de Lisboa, filho de liartolorneu Si-

mões, moço da camará, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo,

com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.—De 23 de março
de 1643. 29

Alvará a Miguel de Lemos, natural de Castainço, filho de Sebastião Fernandes

de Lemos, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com 900 réis

de moradia por mês c i alqueire de cevada por dia, pelos seus serviços

na conquista do ^L^ranhão, desde ituS até ib39, devendo, para a merçè

haver elVeito, servir novamente nesse Estado, onde será armado caval-

lciro.— De 23 de março de 1643. 29

Alvará a Valério Manuel Gomes, natural do termo de Alemquer, filho do caval-

ieiro-fidalgo António Neto, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-

fidalgo, com ir 100 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada

por dia, pelos seus serviços na fronteira hispanhola, como alferes de uma
companhia de infantaria, e como ajudante do general Fernão Telles de

.Meneses, devendo ir á Índia, onde será armado cavallciro.— De 24 de

março de i()43. 29 >'

Alvará a Inácio Lercazo, natural de Lisboa, filho de João Baptista Lercazo, moço
da camará, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com Noo

réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á Índia, onde será armado cavallciro.—De 2? de março de 1G43. 3o

Alvará a Rui da Silva Pereira, natural de Lisboa, filho do capitão Rui da Silva

Pereira, cavalieiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-

fidalgo, com i--roo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á Índia, onde será armado cavallciro.— De i3

de março de i(^3. (Teve outro alvará, com salva, declarando ter-lhc sido

levantada a verba e condição de ir á índia, por havê-la cumprido.— De
1 1 de abril de 1647). 3o

Alvará a Manuel Pinto, natural de Lisboa, lilho de Manuel Pinto Leal. dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com 7.^0 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir a índia, onde
será armado cavalleiro.— De 12 de fevereiro de i()43. 3o j'

Alvará a Francisco de .\ndrade de Almeida, natural de Alpalhão, filho de Nuno
de Andrade Leitão, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavaileiro-tidalgo,

com ~bo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro. De 12 de feve-

reiro de 1643. 3o V

Alvará a Gonçalo Henriques, natural de S. João da Pesqueira, filho de Gonçalo
Henriques, dos furos de escudeiro fidalgo c cavalleiro liJalgo, com 800
réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onJe será armado cavalleiro. -De 12 de fevereiro de ib^i. 3o v
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Alvará a João Salema Raposo, natural de Azeitão, filho de F^ilipc Ferreira Ra-
poso, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-rooo réis

de moradia por més c i alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 12 de fevereiro de KÍ44. 3i

Alvará a José Freire de Andrade, natural de Lisboa, lilho de António Dinis Freire,

dos foros de escudeiro lidalgo e cavaileirotidaigo, com <Soo réis de mo-
radia e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde
será armado cavalleiro. — De ii de fcxereiro de 11^44 c apostilla de 2S
de fevereiro de ib4(). 3i

Alvará a Manuel Botelho, natural de Lisboa, filho de Simão Rodrigues Botelho,

dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com (joo réis de mo-
radia por mes e 1 alqueire de ce\ada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.— De iii de fevereiro de it'44. 3i

Alvará a .Manuel Teixeira de Macedo, natural de Lisboa, filho de .\ntonio Pinheiro,

moço da camará, dos foros de escudeiro fidalgo c cavaliciro-hdalgo, com
Noo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, devendo ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 24 de março de 11)43 e apos-

tilla de 18 de fevereiro de i<'>44. 3i ;•

Alvará a Diogo Soares de Siqueira, natural do concelho de Baião, lilho de
Henrique Soares de Siqueira, dos foros de escudciro-hdalgo e cavalleiro-

fidalgo, com 75o réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro. — De 21 de
fevereiro de i<')44. 3i ;'

Alvará a Manuel Pires Córrego, natural de Figueiró dos ^'inhos, filho de .Antó-

nio de Figueiró Ribeiro, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro -fidalgo,

com 730 réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 21 de fevereiro

de i<»44. 3i I'

Alvará a André Lopes da Cunha, natural de Guimarães, filho de .\Litcus Lopes,
dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com (joo réis de moradia
por mes e 1 alqueire de cevada por dia, pelos seus serviços na armada
da costa de Portugal do anno de 11Í43, nas fronteiras do Alcmtcjo c no
sitio posto a Villa Nova dei Frcsno, devendo ir á índia, onde será ar-

mado cavalleiro.— De 21 de fevereiro de i''>44- 32

Alvará a Francisco Cabrita da Costa, natural de ^'illa Nova de Portimão, filho de
Pedro da Costa Cabrita, cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo

c cavalleiro-fidalgo, com i.-ioo réis de moradia por mes e 1 alqueire de ce-

vada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro. -

De 27 de fevereiro de i<")44. 32 v

Alvará a Manuel Ribeiro, natural de Lisboa, filho de .Mateus Ribeiro, cavalleiro-

fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com 900 réis

de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, devendo ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De i de março de i(">4|. 32 i»

Alvará a .Manuel Froes, natural de AImnd.i. filho de Francisco Rodrigues Frocs
(filho natural de António Rodrigues, cscudciro-fidalgoi c bisneto de Pedro
Rodrigues, do» foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.7><>í'<<)

réis c ,4 ceif 1 alqueire de cevada por dia, devendo ir

á índia, o: .0. De 24 de fevereiro de i«'>4j. 32 i<
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Alvará a Sebastião Rodrigues de Carvalho, natural de Palmella, filho de Diogo
Affonso de Lisboa, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalieiro-lidalgo, com
800 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, devendo ir á
á Índia, onde será armado cavalleiro.— De 28 de fevereiro de 1644. 33

Alvará a António de Macedo Coelho, natural de Lisboa, filho de Francisco de

Macedo Coelho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De S de março de 1044. 33

Alvará a Manuel de Gouveia de Carvalho, natural de Lisboa, filho de João Lopes
de Oliveira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 900
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, em attenção

a haver embarcado em 1Õ42, devendo ir á índia, onde será armado cavtd-

leiro.—De 9 de março de 1644. 33 v

Alvará a Manuel ^'eIho da Fonseca, natural de Ourem, filho de Pedro V^elho

Frazão, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de
moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.—De 8 de março de 1044. 33 v

Alvará a Gaspar Mendes de Madureira, natural de Vimioso, filho de António de
Madureira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800
réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De ii de março de 1644. 33 v

Alvará a João Soares Félix, natural de Lisboa, filho de Mateus Húngaro, dos foros

de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com -bo réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, em attenção a haver embarcado na
armada da costa de Portugal, do anno de i<>43, devendo ir á Índia, onde
será armado cavalleiíx).—De G de março de 1644. 34

Alvará a António de Brito, natural de Gouveia, filho de Francisco Thomc, dos
foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia
por mês e 1 alqueire de cevada por dia, pelos seus serviços como alferes

de uma companhia, nas lutas da independência, devendo ir á índia, onde
será armado cavalleiro. - De 10 de março de 1Õ44. 34

Alvará a Manuel de Pina, natural de Celorico da Beira, filho de Paulo de Matos,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis de mo-
radia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á Índia,

onde será armado cavalleiro.— De u de março de 1644. 34

Alvará a João da Costa Saraiva, natural de Aldeia Nova da Tci.xeira (Guarda),
tilho de António Saraiva, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

tidalgo, com i.rooo reis de moradia por mês e i alqueire de ce\ada por
dia, pelos seus serviços como soldado de ca\ alio nas fronteiras da Beira, de-

vendo ir á Índia, onde será armado cavalleiro.— De 8 de março de n>44. 34 v

Alvará a Francisco Pires Ribeiro, natural de Collares, filho de Manuel Francisco
Pires, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis

de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De i3 de março de i()44. 7'\t'

Alvará a Gaspar da Silva, natural de Lisboa, filho de .Vntonio de Moraes da
Silva, dos foros de cscudciro-lidaigo c cavalleiro-fidalgo, com Non réis de
moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir d índia, onde será armado cavalleiro.— De S de março de 1Õ41. 34 v
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Alvará a Rodrigo Lopes de Sá, natural de Figueiró dos Vinhos, filho de Diogo
Vaz Ventura, moço da camará, dos foros de escudeiro-fídalgo e cavalleiro-

fidalgo, com Soo reis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á Índia, onde será armado cavalleiro.— De 12 de
fevereiro de 1Õ44. 35

Alvará a Manuel ThemuJo do Amaral, natural de Figueiró dos ^'inhos, tílho de
Dio^o Curado do Amaral, dos foros de escudeiro-Iidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com (ioo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia,

pelos seus serviços nas fronteiras do Alemtejo, desde 1Õ43, devendo ir

á índia, onde será armado cavalleiro.—De i5 de março de 1Õ44. 35

Alvará a Diogo Curado do Amaral, irmão de Manuel Themudo do Amaral, dos
foros de escudciro-lidaigo e cavalleiro-lidaltío. com 900 reis de moradia
por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.— De i5 de março de 1644. 35

Alvará a Manuel Sequeira Bigodes, natural de Amarante, filho natural de Fran-
cisco Sequeira Bigodes, dos furos de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tldalgo,

com 900 reis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De i3 de março
de i"'>4.4. 35 v

Alvará a Gregório Nunes, natural da Azambuja, tilho de Nuno Alvares, dos
foros de escudeiro-tidulgo e cavalleiro-lidalíío, com Noo réis de moradia
por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 17 de março de i<">44. 35 r

Alvará a Manuel da Fonseca, natural do Rio de Janeiro, tilho natural de Thomé
da Fonseca, cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-Iidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com (^00 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia,

indo a índia, onde será armado cavalleiro.— De iS de março de i<")44. 35 p

Alvará a Manuel Godinho de Sá, natural de Figueiró dos ^'inhos, tilho de Diogo
\'ás \'entura, dos foros de escudciro-tidaigo e cavalleiro-tidalgo, com Soo
réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo :i índia,

onde será armado cavalleiro.—De 12 de fevereiro de it>44. 36

Alvará a Pedro Carvalho de Sousa, natural de Lisboa, tilho de Manuel Martins
Bentes, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Soo réis

de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De i5 de março de i'>44. 3G

Alvará a António .Moreira Velho, natural de Lisboa, filho de Pedro .Moreira \'elho,

cavalleiro fidalgo, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i~íX)o réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 11 de março de i*'y^. 36

Alvará a Je onimo de Azevedo Carneiro, natural da Torre de Moncorvo, filho

de Baltasar da Fonseca Borges, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com íKio réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia,

indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 23 de março de i<Í44. 36 v

Alvará a João de Abreu, natural duMoita, termo de Alhos Vcdros, filho de Antó-
nio de Abreu, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro fidalgo, com Xno
rei"* de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia,

onde scra armado cavalleiro.-- De 23 de março de i''4-4. 36 v

Alvará a João Salgado, natural da Atalaia, filho de António Salgado, dos foros de
cscudciro-iidiílgo c cavalleiro liJalgo, com 7.S0 reis de moradia por més
c I alqueire de cevada por di.i. indo a Indi.i, onde será armado caval-

leiro.— De 20 de março de i'<i\- 37
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Alvará a Domingos da Costa, natural de Lisboa, filho de Francisco da Costa,

moço da camará dos foros de escudeiro- tidalgo e cavalleiro-tidalgo, coni

^^oo réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 17 de março de ir'-l4. Sy

Alvará a António Monteiro, natural da Atalaia, filho de Nuno da Fonseca, dos

foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 700 réis de moradia

por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á hidia, onde será armado
cavalleiro.— De 23 de março de 1644. 37

Alvará a Manuel Bernardes da Franca, natural de "\'illa Franca de Xira, tilho de

João Bernardes, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
7^0 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 21 de março de 1644. 37 p

Alvará a Domingos Ferreira de Gouveia, natural de \'illa Real, filho de Gaspar
Ferreira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 900 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, e obrigação de ir á

índia, onde será armado cavalleiro, em attencão aos seus serviços como
soldado nas fronteiras de Monsão, Chaves e Xilla Real.— De i5 de março
de 1644. 3; ;*

Alvarás a Gaspar Pereira dos Reis, natural de Lisboa, filho de André Pereira,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-noo réis de

moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro; cm attencão aos serviços que, desde i()33, prestou nas

armadas e fortalezas fronteiras da índia.— De 21 de março de 1Ó44 e 18

de fevereiro de 1647. 37 i>

Alvará a Manuel Leitão Cabral, natural de Lisboa, filho de Jerónimo Cabral,

moço da camará do serviço do Paço, dos foros de escudeiro-fidalgo c

cavalleiro-fidalgo, com icooo réis de moradia por mês e i alqueire de

cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 2 3 de

março de i()44. 38

Alvará a Aicente .Manlich da Veiga, natural de Lisboa, filho de Octaviano ^Lln-

lich da Neiga, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i-ioo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro, em attencão aos seus serviços na Ilha

Terceira e na armada de 1642.— De 1 1 de março de i(")43 e apostillas de

22 de março de ir)44 e U) de fevereiro de i(">43. 38 J-

Alvará a Manuel do Couto Moutinho, natural de Santarém, filho de Manuel Lobo
Moutinho, moço da camará, dos foros de escudeiro tidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com !Soo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por
dia, indo á Índia, onde será armado cavalleiro.—De 27 de março de 1Õ44. iSo

Alvará a .Manuel de Araújo, natural de Lisboa, filho natural do cavalleiro-fidalgo

Pascoal de Almeida, dos foros de cscudeiro-lidalgo e cavalleiro-tidalgo,

com «ioo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo

á Índia, onde será armado cavalleiro.— De 2 3 de março de itJ44. 3r)

Alvará a Dinis Pinto, natural de Ksgucira, filho de João Pinto Dinis, dos foros

de escudciro-lidalgo e cavalleiro-lidalgo, com Soo reis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado ca-

valleiro.— De 27 de março de 1Õ44. 3y

Alvará a Hernado Lopes, natural de Lisboa, filho de Manuel Lopes, dos foros

de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-tidalgo, com irooo réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, cm attencão aos seus serviços nas
naus da carreira da Índia c das armadas, desde i<>28 até it'43, devendo

.

alli Voltar.— De 18 de março de i«'Õ4. 3i| v
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Alvará a Jerónimo Neto, natural de Carapinheira, termo de .^lonte-mór-o-^'eIho,

lilho de Brás Neto, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com ooo réis' de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo
á índia, onde será armado cavaliciro, attendendo aos seus serviços nas
armadas da costa de Portugal em 11141 e h>43, c nas fronteiras do Alem-
tejo, neste ultimo anno.— l5e 29 de março de 1644. 40

Alvará a João do Campo Coelho, natural de Freches, termo de Trancoso, filho

de António Paes de Aguilar, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com irooo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por
dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De i de abril de n>44. 40

Alvará a Bernardo Feijó, natural da Azoeira, termo de Torres \'edras, filho de
.Miguel Feijó, dos foros de escudciro-tidalgo e cavalleiro fidalgo, com 800
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 1- de março de 1Õ44. 40 v

Alvará a João Tomé de Almeida, natural de Goa, morador em Lisboa, filho do
cavalleiro-tldalgo Duarte da Costa Homem, dos foros de escudeiro-fidalgo

e cavalleiro-tldalgo, com ir 100 réis de moradia por mes e 1 alqueire

de cevada por dia, indu á índia, onde será armado cavalleiro.— De 3i

de março de 11)44. 40 f

Alvará a Nicolau de Oliveira, natural de Setúbal, filho bastardo de António de
Oliveira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fldalgo, com qoo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia. indo a Indfa, onde
scra armado cavalleiro.— De iS de março de i<>44. 41

Alvarás a Manuel de .MmeiJa. cavalleiro-fldalgo, natural de Taveiro, termo de
Coimbra, tllho du cavalleiro fidalgo Domingos Jorge, acrcscentando-lhe

a moradia até ir2oo réis por mes e i alqueire de cevada por dia, com
obrigação de ir a Cabo Ncrde, como sargcnto-mór. — De 2 de abril de
i(")44 e 3i de março de i('õX. 41

Alvará a Jacome Dias, natural da freguesia de S. .Miguel de Boivãcs, termo de
Ponte da Barca, filho de Gonçalo Anncs, dos foros de escudeiro-fidalgo

e cavallciri) fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e 1 alqueire de ce-

vada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro, cm attenção aos

seus serviços no Rio de Janeiro.— De 3 de março de H'44. (Levantada
a condição de ir a Cabo Verde ( ? ), por despacho do mordomo-mór de o
de setembro de i(")<o). 41 r

Alvará a João da Costa da Barbuda, moço da camará, natural de Lisboa, filho

de Simão Rodrigues da Costa, cavalleiro-lidalgo, acresccntando-lhc o foro

a escudeiro-fidalgo e cavallciro-fidalgo, com Soo réis de moradia pormês
c I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado cavalleiro,

cm attenção a ter servido, cm i<)42, na armada da costa de Portugal.

—

De 3i de março de i<'i44. 41 r

Alvará a António de Figueiredo, natural de Lisboa, tllho natural do licenciado

António de Figueiredo Pinto, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavallciro-

fidalgo, com 000 réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por
dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro. -De 3 de abril de i<'>44. 42

Alvará a António Barbosa, cavalleiro do habito de Santiago, natural de Lisboa,

filho de Manuel Rodrigues. d>is foros de c^ '
• fidalgo c cavallciro-

fidalgo, Cfim N<x) reis de mor;u!in por mes c 1 de cevada por dia,

indo a índia, onde será armado cav.illciro, cm attenção aos seus serviços

nas naus da carreira Jaqucllc Kstado, desde 11143.- De 21 de março
de í'>\^\. 43
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Alvará a Manuel de Magalhiles, cavalleiro-fidalgo, natural de Ceuta, filho de Brás

Rasquinho, elevando-lhe a moradia a iC200 reis por més e i alqueire

de cevada por dia, com obrigação de ir á índia, pelos serviços que prestou

nas armadas do Malabar, Norte e Sul e nas fortalezas e fronteiras d\iquellc

Estado, desde lõSo até iC)3(j.— De 7 de abril de 1O44. 42 v

Alvará a Francisco Gonçalves, natural de Moimenta, termo de Bragança, filho

de João Gonçalves, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
ij*ooo réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro, attcndendo aos seus serviços nas

fronteiras de Tras-os-Monles, como sargento e alferes, desde 1641.—De

7 de abril de itÍ44. 4^

Alvará a Luis Rodrigues, natural de Lisboa, filho de Domingos Rodrigues, moço-

lidalgo, dos foros de escudeiro-tidalgo c cavalleiro-íidaigi), com Soo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde

será armado cavalleiro.—De 7 de abril de 1644. ã3

Alvará a José de Almeida Barros, natural de Guimarães, filho natural de Do-

mingos de Barros Tarejo, irmão de D. Gabriel da Annunciação, bispo

de annel do arcebispado de Évora, dos foros de escudeiío-fidalgo e ca-

valleiro-fidalgo, com inoo réis de moradia por mês e 1 alqueire de ce-

vada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.—De 7 de abril

de 1G44. 43 V

Alvará a Pascoal Borges Machado, natural de Santo António do Tojal, filho de

Lecjnardo Borges Machado, moço da camará, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com iSoo réis de moradia por mês e i alqueire

de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 7
de abril de 1644. 43 ;'

Alvará a Pedro Alves \'ianna, cavalleiro da Ordem de Avis, natural do logar

da Capella, termo de Monsão, filho de João Lourenço, dos foros de escu-

deiro-tidalgo c cavalleiro-fidalgo, com i.tíoo réis de moradia por més e

1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro,

em attenção aos seus serviços, durante sete annos, na guerra de Pernam-
buco, e aos que prestou, como alferes, nos Açores.— De 7 de abril de

1644. 43 V

Alvará a Manuel de Araújo de Sampaio, natural de São João da Talha, termo de
Lisboa, lilho de João de Araújo, dos foros de escudeiro-tidalgo c cavalleiro-

fidalgo, com a moradia e cevada ordinária, e a obrigação de ir á Índia, onde
será armado cavalleiro, pelos serviços que prestou no Brasil, nas lutas

contra os hoUandeses.— De 8 de abril de 1Õ44. 44

Alvará a Manuel Gonçalves, natural de Góes, lilho bastardo de IManuel Mendes
Gorreia, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis

de moradia por més c 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 3i de março de 1Õ44. 44»'

Alvará a Jerónimo Coelho de Sousa, natural de Guimarães, filho de António de
Sfiusa, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooíj

réis de moradia pr>r més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 25 de março de 1G44. 44 r

Alvará a Luis Barbosa de Sá, natural de Villa Nova da Cerveira, filho de Gaspar
Barbosa de Faria, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavallciro-tidalgo, com
irooo réis de moradia por més c i alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 24 de janeiro de i<>45. 45
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Alvará a João de Amorim c Silva, natural de Guimarães, filho de Domingos
Gonçalves de Amorim, dos foros de escuJeiro-lidalgo c cavalleiro-tidalgo,

com 900 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo d

índia, onde será armado cavalleiro.— De 24 de janeiro de i6^b. 4S

Alvará a Manuel (Coelho Mourão, filho de Pedro Coelho Mourão, cavalleiro-fidalgo

da Casa Real e da Ordem de Christo, natural de Santarém, dos foros

de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com ir'2oo réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 3o de janeiro de 1045. 45 r

Alvará a Manuel de Figueiredo, natural de Lisboa, filho de Jerónimo de Figuei-

redo, moço da camará, e neto de Manuel de Figueiredo, cavalleiro-fidalgo,

dos foros de escudeiro-íidalgo e cavalleiro lidaigo, com i-noo réis de
moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De 21) de março de 1645. 43 u

Alvará a Fernão Caldeira de Moraes, natural da Charneca, termo de Lisboa, filho

de António Borges da Silva, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com c)oo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia,

indo á índia, onde será armado cavalleiro. —De 2^ de março de Kqr. 43 r

Alvará a António de Aguiar de Santa Maria, natural de Santarém, filho de Manuel
Zuzarte de Santa Maria, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavallciro-lidalgo,

com i-ii>() réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á Índia, onde será armado cavalleiro.— De 3i de
março de 1Õ4?. 46

Alvará a Manuel de Aguiar de Sousa, natural de (>intra, filho de Manuel de
Aguiar, dos foros de escudeiro-íidalgo e cavalleiro-tidalgo, com 000 réis

de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, com a obrigação de
ir á índia, onde será armado cavalleiro. -De 20 de março de n\\b. 4Õ

Alvará a António Marinho Pereira, natural de Ponte do Lima, filho natural de
Francisco Malheiro Pereira, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com í^ofi reis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por
dia, mdo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 3i de março de ii>4?. 4'i ;•

Alvará a António da («osta de Moura, natural de Pernes, termo de Alcanede,

filho de Diogft da (><>sta de Moura, dos forns de escudciro-tidalgn e ca

vallciro-lidalgo, com Soo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada

por dia, indo á Índia, onde será arm.ido ca\ailciro. De |X de março de

1645. 4<t /•

Alvará a Jorge Correia Botelho, irmão de António da (k>sta de .Moura, dos foros

de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-tidalgo, com X*xi reis de moradia por mês
e I alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado cavalleiro.—
De |H de março de i<Í45. 4«'> ;•

Alvará a Vicente Correia, natural da villa da Feira, filho de Gaspar Dias. dos

foros de cscudciro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com moo réis de moradia
por mes c i alqueire de cevada por dia, ndo á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 20 de março de i<">4.^. 47

Alvará a Miguel de Oliveira, natural de Lisboa, filho natural de António Mendes,
doi foro^ de escudeiro fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com >^on reis de moradia
p<ir mês e 1 alqueire de cevada por dia, om a condiçá>i Jc ir .\ índia,

onde será armado cavalleiro. — De 2 de abril de i«Í4f>. 47
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Alvará a Manuel de Andrade, natural de Lisboa, tilho de Pedro de Andrade,

dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-tidalgo, com moradia e cevada

ordinária e obrigação de ir á índia, pelos seus serviços, desde 1Õ24, em
vários oflicios da arte da navegação, tanto na carreira da índia como nas

armadas do reino.— De 5 de abril de 1645 e despachos do mordomo-mór
de 26 de setembro de 1Ó47 e 26 de abril de 1049. . 47

Alvará a Matias de Figueiredo, natural da Charneca, termo de Ourem, tilho de

Manuel Fernandes, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-tidalgo, com
fcioo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir d índia, onde será armado cavallciro.— De 2 de abril de 1040. 47 v

Alvará a Luis \'az Pereira, natural da villa de Trevões, comarca de Pinhel, filho

de Manuel ^'az de Macedo, dos foros de escudeiro-tidalgo c cavalleiro-

lidalgo, com moradia e cevada ordinária, e obrigação de ir á índia, onde

será armado cavalleiro.— De 3o de janeiro de 1045. 47 P

Alvará a Rui Gomes A'arella, natural de Alhos ^'edros, filho de Diogo Gomes
Varella, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo

réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 7 de fevereiro de 1645. 48

Alvará a Diogo Lopes de Siqueira, natural do Lumiar, termo de Lisboa, filho

de António Lopes Chichorro, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com irooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por

dia. com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De i3

de fevereiro de 1Õ45. 48

Alvará a António de Siqueira, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-fidalgo

e cavalleiro-fidalgo, com icooo réis de moradia por mês e i alqueire de

cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.— De i3 de fevereiro de i'Í45. 48

Alvará a Pedro Teixeira de Távora, natural de Aveiras de Cima, comarca de

Santarém, filho de Christovam Teixeira de Távora, do foro de escudeiro-

fidalgo, com i~ooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada

por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 3 de janeiro de 1Õ45. 48 r

Alvará a António de Brito Correia, natural de Cascaes, filho de Gaspar Rodrigues

de Aguiar, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com i-rooo

réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro, em attcnção aos seus serviços

na referida villa, como ajudante do sargento-mòr Belchior de Lemos de

Brito, cm it')3i», e como sargento-mòr, de it>4i a 1643.— De 3 de outu-

bro de 1Õ45. 48 v

Alvará a Diogo Ribeiro, cavalleiro-fidalgo, filho de Manuel Viegas, também caval-

leiro-fidalgo, elevando-lhe a moradia a ir2oo réis por mês e 1 alqueire

de cevada por dia, com a clausula de ir á índia, pelos seus serviços no
Brasil, desde i'C)'ò? até it')38, tendo tomado parte cm diversos combates.

—

De ii') de março de itÍ4o. 49

Alvará a Gaspar Correia, residente na índia, natural da villa de Punhetc, filho

de Gaspar Correia, dos foros de cscudciro-lidalgo c cavalleiro-fidalgo, com
i.::r2oo réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, pelos seus

serviços na índia desde i<)2o até 1643, tendo embarcado cm varias ar-

madas do Malabar, Norte e Sul, c servido, cm algumas d"ellas, de capi-

tão.— De 7 de fevereiro de iÕ4.^. 40»'
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Alvará a João Teixeira, natural da Ilha Terceira, filho de Andrc Martins, dos
foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 900 róis de moradia
por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a clausula de ir á Índia, onde
será armado cavalieiro, em attenção aos seus serviços na armada da costa

de Portugal em 1Õ43, e, como soldado, nas fronteiras do Alemtejo, na-

quelle anno e no immcdiato.— De 24 de fevereiro de lO-^b. 4q ;•

Alvará a Jerónimo de Macedo, natural do Barreiro, filho de António de Macedo,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i rooo reis de mora-
dia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalieiro.— De 24 de fevereiro de i(')45. 5o

Alvará a Manuel Rodrigues Soares, moço da camará, residente na Índia, filho de
Manuel Rodrigues, acrescentando-Ihe o foro a escudeirolidalgu e cavalleiro-

fidalgo, com irooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia,

pelos seus serviços nas armadas e fortalezas fronteiras da índia, desde
1Ó19 até 1Ô40, e na ilha de Ceilão, e por ter tomado parte no combate
com a armada hollandesa, em !('il^8, na barra de (loa, não vencendo,
porém, moradia emquanto estiver na índia, onde será armado cavalieiro.

—

De 7 de fevereiro de 1Õ46. 5o

Alvará a António Pacheco, cavalleiro-fidalgo, residente na Índia, natural de Po-
vos, filho de l^urenço Pacheco, clevando-lhe a moradia a i-rSoo réis

por mès e i alqueire de cevada por dia, pelos seus serviços, desde \Uio
até i635, nas armadas e fortalezas fronteiras da índia, tendo embarcado
em doze armadas c servido como capitão em algumas d'ellas, e havendo
tomado parte na defensa de Ormuz, quando, em KÍ21, os inimigos si-

tiaram esta praça; não vencendo, porém, moradia, emquanto estiver na
índia.— De 6 de fevereiro de i(')43. 5o v

Alvará a Pascoal da Rocha, natural de Barroso, concelho de Monte Alegre,
arcebispado de Braga, filho natural de Pedro João, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com moradia c cevada ordinária, pelos .seus

serviços nas fronteiras do Alemtejo em i(>43 e \f~'4.\, devendo ir á índia,

onde será armado cavalieiro.— De 24 de fevereiro de H^S. 5i

Alvará a Diogo de Azevedo, natural de Lisboa, filho de Domingos Rodrigues de
Matos, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com Soo reis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalieiro.-- De <> de março de 1Õ45. 5i v

Alvará a António de Oliveira de Vasconcellos, natural de Lisboa, lilho de Nicolau
de Puga, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-lidalgo, com moradia
e cevada ordinária.— De 6 de março de i(Í45. 5i r

Alvará a João Candoso, cavalleiro-fidalgo c da Ordem de t^hristo, filho de Pedro
Fernandes, clcvando-lhe a moradia a \c20n réis por mes c 1 alqueire de
cevada por dia, com obrigação de ir á índia, attendendo aos seus serviços

no Brasil, onde, por i<'>39, tomou parte nas lutas contra os hollandeses,

c, cm 1Ô42 c 1Ô43, nas fronteiras do Alemtejo.— De 24 de janeiro de i('>45. 5i r

Alvará a Manuel Sousa (^ascacs, natural de Lisboa, filho de António de Sousa^
que foi moço da camará, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo,

com i~o(>o reis de moradia por mes c i alqueire de cevada por dia, indo

á índia, onde será armado cavalieiro.- De (i de março de ir»45. 52

Alvará a Francisco de Matos, natural da freguesia de Resende, comarca de Coura,
filho de António Gonçalves, dos foros de cscudciro-tidalgo c cavnllciro-

fid
'

' cevada ordinária, pelos 5CU5 serviços na India,

dt De 1 1 de março de Mip. bi r
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Alvará a Belchior Guedes de Figueiredo, natural de S. Salvador de MidÔes,

bispado do Porto, íilho de Gaspar Pessoa, dos foros de escudeiro-tidalgo

e cavalleiro-tidalgú, com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de

cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 11 de

março de 1645. 5a v

Alvará a Luis da Silva de Figueiredo, natural de Lisboa, tilho de Pedro ^'ieira

Biscainho, cavalleiroíidalgo, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-

tidalgo, com irooo réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por

dia, mdo á índia, onde será armado cavalleiro.—De õ de março de Kiqí. 53

Alvará a Fusebio Godinho da Quadra, cavalleiro-fidalgo, residente na índia e

natural de Leiria, rilho de Eusébio da Quadra, elevando lhe a moradia

a iCioo réis por mês e 1 alqueire de cevada por dia, pelos seus serviços

nas armadas, fortalezas c fronteiras d"aquelle Estado, desde lõao até

i(")4o, não vencendo, porém, moradia cmquanto nelle servir.—De 6 de

março de 1Õ45. 53

Alvará a Salvador Rebello Falcão, natural de Mourão, filho de João Rebello

Falcão, dos foros de escudciro-ridalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde

será armado cavalleiro.— De 1 1 de março de 1G45. 53 v

Alvará a António Pereira da Silva, natural de Lisboa, filho de Francisco da Silva,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de mora-

dia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será ar-

mado cavalleiro.— De 3i de março de 1Õ45. (Por despacho de 6 de

outubro de iGôç), foi-lhe levantada a condição de ir á índia e ser lá ar-

mado cavalleiro, por havè lo sido em Goa, como provou por certidão

de 1 1 de outubro de i6t)5). 64

Alvará a Manuel Pereira Velho, natural de Setúbal, filho de Manuel Gonçalves

Pereira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com moradia

e cevada ordinária, devendo ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De i(> de março de 1645. 54

Alvará a Gaspar Rebello Coelho, natural de Montcmór-o- Velho, filho de Diogo

Nunes Coelho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i.rooo réis de moradia e i alqueire de cevada púr dia, devendo ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 23 de março de 1(145. 54

Alvará a João de .\rau)o Dantas, natural de Rio Frio, termo dos .\rcos, tilho de

António de Araújo Dantas, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com Soo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia,

indo á índia, onde será armado cavalleiro. ^— De o de março de 1045. 54 /»

Alvará a António de Araújo Dantas, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-

tidalgo c cavalleiro-lidalgo, com Soo réis de moradia por més c 1 alqueire

de cevada por dia, devendo ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De o de março de iCq?. 54 r

Alvará a Lazaro Rodrigues de .Vndrade, morador cm Cochim, filho natural de
Manuel Rodrigues de Loures, cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com KW) réis e 2 ceitis de moradia por més e i

alqueire de cevada por dia, pelos seus serviços na índia, onde será armado
cavalleiro. não vencendo, porém, moradia cmquanto alli servir.— De 10

de março de i<'.4?. 55
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Alvará a Amaro Estevam de Abreu, natural do termo de Torres \'edras, filho

de Estevam ^'iJal. dos foros de escuJeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com
Qoo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, devendo ir d
índia, onde será armado cavalleiro.-— De 2 5 de março de 1Ó45. 35

Alvará a Agostinho Raposo Neto, natural de Loulé, filho de Manuel Raposo,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com qoo réis de mo-
radia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á fndia, onde será
armado cavalleiro.— De 2r de março de 1(14?. 5>3 ;•

Alvará a Pedro Varelia, natural de Collares, filho de Thomás ^"arella, cavalleiro-

fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavallciro-tídalgo. com i -000 reis

de moradia por mês c i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
-será armado cavalleiro.^De 23 de março de 11143. (Por despacho do
mordomo-mór de 22 de fevereiro de i(>32, foi-lhe levantada a condição de
ir á índia). 53 r

Alvará a José do Basto, natural de Lisboa, filho de Francisco Lopes de Mendonça,
dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalieiro-fidalgo, com 800 réis de moradia
por mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 18 de março de 1643. 56

Alvará a F"ilipe Rodrigues de Castilho, residente na índia, filho de António Ro-
drigues de (Carvalho, cavalleiro-ridalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e

cavalieiro-fidalgo, com i.rooo réis de moradia por mes e i alqueire de
cevada por dia, em attenção aos serviços de seu pae, não vencendo,
porem, moradia emquanto servir naquclle Estado, onde será armado ca-

valleiro.— De i») de março de ii')45. 56

Alvará a Francisco de .Macedo <.le Azevedo, natural de Guimarães, filho de João
Barreto Vieira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com
i.r3oo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo
á índia, onde será armado cavalleiro, pelos seus serviços na provincia
de Entre-Douro-e-.Minho, desde KÍ41 ate i<»43, e nas fronteiras do Alem-
tejo, pelos de seu pae nas armadas da costa de Portugal, e pelos de seu
irmão, Jerónimo Barreto, no Brasil.— De 12 de março de 1045. bG

Alvará a .Manuel de .Macedo, natural do Barreiro, filho de Duarte Lopes, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com Noo réis de moradia
por mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 28 de março de iÕ47- 5ô v

Alvará a Jerónimo de Abreu de Lima, residente na índia, natural de Telheiras,
termo de Lisboa, filho de .\ntonio de Lemos Gago, cavalieiro-fidalgo,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgrj, com lOTaoo réis de mo-
radia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, pelos seus serviços naquellc
Estado, desde ir)2i"> até i''34, não vencendo, porem, moradia emquanto
servir na índia, onde será armado cavalleiro. De •'• de fcxcrciro de i('>4<>. 57

Alvará a .Manuel Pinto Ferreira, natural das Caldas, comarca de Lamego, filho de
Diogo Rodrigues de Azevedo, dos foros de escudeiro fidalgo c cavalieiro-

fidalgo, com moradia c cevada ordinária, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 22 de fevereiro de if^ô. 3^

Alvará a Matias de Freitas, natural de Lisboa, filho de João da Costa, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com <)oo réis de moradia por mes
e I alqueire de cevada por dia. indo a índia, onde será armado caval-

leiro. De i3 de fevereiro de \*'<\h. 3- t'

Alvará a Pedro da Costa, natural de Lisboa, filho de Joá<» da (^3sta, dos foro»

de escudeiro-fidalgo e cavalleiro lidalco, com <(oo reis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por di.t. inao a índia, onde será armado cavai-

Icinj. De i3 de fevereiro de i*'^»'. 37 r
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Alvará a António Reimão, natural da (loUegã, filho de Fiancisco Reimão, dos

foros de escudeiro-fidalgo e cavaileiro-ridalgo, com 800 réis de moradia
por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.—De i de março de 164(1. 58

Alvará a Francisco de Oliveira, natural do concelho de Regalados, filho de Fran-

cisco de Oliveira, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.—De 3 de fevereiro de 1646. 58

Alvará a Bartolomeu Fernandes Cabrita, natural de ^'illa Nova de Portimão, filho

do cavalleiro-fidalgo Francisco Cabrita Freire, dos foros de escudeiro-

lidalgo e cavalleiro-fidalgo com i.rooo réis de moradia por mês e i al-

queire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 5 de fevereiro de 1(146. 58 ;>

Alvará a André de Azevedo Pereira, natural do Porto, filho de André Rebello,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com !Soo réis de mora-
dia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será ar-

mado cavalleiro.— De i5 de fevereiro de 1646. 58 v

Alvará a Luis de Matos, natural de Lisboa, filho de Christovam de Matos, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia
por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.—De 27 de fevereiro de 1646. 58 v

Alvará a Manuel Reimão, natural da Collegã, filho de Francisco Reimão, dos

foros de escudeiro-lidalgo c cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia
por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.—De i de março de líqb. 59

Alvará a Manuel Monteiro da Fonseca, cavalleiro-fidalgo, natural de Aveiro, filho

de Paulo Pinheiro, elevando-lhe a moradia a i.trioo réis por mês e 1 al-

queire de cevada por dia, com obrigação de ir á índia, pelos seus serviços

nas fronteiras do Alemtejo, cm 164?.— De 5 de fevereiro de 1(14(5. 59

Alvará a António da Fonseca Horges, natural de Lisboa, filho de Manuel Mon-
teiro da Fonseca, cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e ca-

valleiro-fidalgo, com ir 100 réis -de moradia por mês e i alqueire de
cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De i de
março de i(")4(). (Por despacho de 22 de setembro de i()53. loi-lhe ele-

vada a moradia a i.^l^oo réis, pelos serviços que prestou naquelle Estado,

desde i(J46 até 1(02, devendo ir de novo á índia no referido anno de iG53). ôy v

Alvará a Baltasar Alvares Machado, natural de Chaves, filho de António Alvares,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de mo-
radia por mes c 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De 27 de fevereiro de 1(14(1. Go

Alvará a Garcia de Moraes de Resende, natural de Ovar, filho de João de Re-
sende de .Moraes, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
900 réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á hidia,

onde será armado cavalleiro.— De i de março de 1G46. Go

Alvará a .Manuel Ramos, moço da camará, residente na índia e natural de

S.'l home. julgado do Porto, filho de Pedro Gonçalves, acrcsccntando-lhe

o loro a escudeiro-fidalgo, com 1 rioo réis de moradia por mes c 1 alqueire

de cevada por dia, em attenção aos serviços ali prestados, desde i(')i4

até i<>44, não vencendo, porem, moradia emquanto se conservar naquelle .

Estado, onde j-e armará cavalleiro. - De 23 de fevereiro de 164(1. (")o
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Alvará a Manuel da Cunha, natural de Alemquer, filho de João da Cunha, dos
foros de escudeiro-Iidalgo e cavalleiro-tidalgo, com 900 réis de moradia
por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.^De 1 de março de i("i4i). Uo v

Alvará a Fabião Ferreira, natural da Certa, filho de António Gomes, dus foros

de escudciro-tidalgo e cavallciro-fidalgo, com ~bo réis de moradia por mês
e I alqueire de cevada por dia, devendo ir á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 2 de março de i64<'>. i')0 i'

Alvará a Pedro Collaço, natural de Azeitão, filho de Diogo Coliaco, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com moradia e cevada ordinária,

indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De i de março de ii^i). Gi

Alvará a António de Araújo de Campos, natural de Lisboa, filho de Luis de Araújo,
cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
icooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á
índia, onde será armado cavalleiro.— De i de março de i64('>. 6i

Alvará a .Manuel Saraiva de Albuquerque, natural do concelho de Penalva, filho

de Thomé Saraiva de Albuquerque, dos foros de escudeiro-fidalgo e

cavalleiro-fidalgo, com irooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de
cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 3 de abril

de iÓ4<'). <M V

Alvará a Agostinho Grafião (?), natural de Lisboa, filho de Gaspar dei Barque (?),

dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com iSoo réis de moradia
por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 3 de abril de iÔ4<'i. õi v

Alvará a Christovam Ferreira Baracho, natural de Peniche, rilho de Christovam
Ferreira Baracho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo. com
i.rioo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.^De 5 de março de i(>4Ô. <n r

Alvará a .Manuel de Toar, natural de Atouguia, filho de António Pires Pereira,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com moradia e cevada
ordinária, indo a índia, onde será armado cavalleiro.— De !S de março
de 164Ô. Ga

Alvará a António de Bulhões Homem, natural de Torres Novas, filho de Fran-
cisco Homem da Fonseca, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-

fidalgo, com i-rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por
dia, mdo a índia, onde será armado cavalleiro.—De N de março de i<')4<"». Õ2

Alvará a Francisco Homem da Fonseca, natural de Torres Novas, filho de Fran-

cisco Homem da Fonseca, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com I rofKj réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada
por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 8 de raarço

de iG4('>. Ga v

Alvará a Pedro Cabral de Abreu, natural de Lisboa, filho de Gregório (Cabral,

que foi moço da camará, dos foros de escudeiro e cavallciro-lidalgo, com
ÍSoo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De N de março de MqG. <"i2 v

Alvará a Francisco de Almeida, natural de Évora, filho de António de Almeida,
moço da camará, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com
|.ro<x) réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á

Ini "(iro. Do S de marco de i<')4<'>. (IV)rque

pci
j

do outro, com saKa, em S de março de
i''M7I. <u V
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Alvará a Nicolau de Azevedo, residente na índia, filho de Nuno de Azevedo,
cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-íidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
85o réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, em attenção

aos serviços que prestou na Cidade do Nome de Deus, na China, não ven-

cendo, porem, moradia emquanto se conservar naquelle Estado, onde se

armará cavalleiro.— De lo de março de 1646. 63

Alvará a Francisco "\'elloso de Gouveia, natural de Lisboa, filho de Manuel João,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro, pelos seus serviços nas fronteiras do Alemtejo, em
1645.—De 7 de março de 1640. 63

Alvará a Filipe Romão, natural de Lisboa, filho de Luis Romão, cavalleiro-fidalgo,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-r^ooo réis de

moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De 11 de março de 1646. 63 v

Alvará a António Lopes Pereira, natural de "\'ianna do Alemtejo, filho de Manuel
(jonçalves, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com 000
réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro, pelos seus serviços nas fronteiras do Alem-
tejo, desde 1641 até 1Ó44.—De 6 de março de 164(1. 63 p

Alvará a António de Almeida, natural de Abiul, filho de Manuel de Almeida,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De 10 de março de lõ-it). 64

Alvará a Jorge de Aiala de Siqueira, natural de Lisboa, filho de António Mas-
carenhas de Aiala e neto de Pedro Mascarenhas, cavalleiro-fidalgo, dos

foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-rooo réis de moradia

por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.—De i3 de março de 1646. 64

Alvará a António Correia, natural de Lisboa, filho de Henrique Correia da Silva,

moço da camará, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i.rioo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á

Índia, onde será armado cavalleiro.— De 1 de março de i()46. 64»'

Alvará a Affonso de Aguiar, natural de Évora, filho de Jerónimo de Aguiar,

dos foros de cscudciro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-rooo reis de

moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De i3 de março de 1G46. 64 v

Alvará a Francisco Chamorro, natural do Porto, filho de Miguel Chamorro, dos

foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 900 réis de moradia

por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 7 de março de 1646. _

65

Alvará a João de Moraes Moutinho, natural de Favaios, comarca de Lamego,
liiho de Miguel de Moraes, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com moradia c cevada ordinária.^De i3 de março de 164(3. 63

Alvará a Manuel Pereira Pinto, natural de Lisboa, filho de António Pereira Pinto,

dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com Soo réis de mo-
radia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será

armado cavalleiro.— De i3 de abril de M>4(''. 63
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Alvará a Manuel de Aguiar, natural de Lisboa, filho de Diogo de Aguiar, dos
foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Soo réis de moradia
por mes c i alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro.— De 6 de março de 1Õ44. e apostilla de 14 de março de 1Õ4Õ. (o r

Alvará a Francisco de Sá de Miranda, natural do Porto, tllho de Manuel Pinto
de Miranda, dos foros de escudeiro-tidalgo c cavalieiro-tidalgo, com irooo
réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia,

onde será armado cavalleiro.— De 18 de março de 1646. (i5 v

Alvará a Mateus Rodrigues, natural do Sobral, (ilho de João Rodrigues, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-tidalgo, com moradia e cevada ordinária,

pelos serviços que prestou nas armadas da costa de Portugal, de 1641,
1642 e 1643. e. neste ultimo anno, nas fronteiras do Alemtcjo, devendo ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De i(3 de março de 16411. Gd

Alvará a Diogo da Costa (Cabrita, natural de Villa Nova de Portimão, tilho de
Francisco Cabrita Freire, cavalieiro-tidalgo, dos foros de escudeiro-tidalgo

e cavalieiro-tidalgo, com i.rooo réis de moradia por mes e i alqueire de ce-

vada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De f" de fe-

vereiro de ih4(). G6

Alvará a Manuel Tavares Freire, natural do termo de Óbidos, tilho do moço
da camará Bernardo do Rego, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-

tidalgo, com Soo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia,

indo á índia, onde será armado cavalleiro.—De 16 de março de i64«). (jii v

Alvará a Francisco de Matos Souto Maior, natural de Lisboa, tilho de António
Lopes Chichorro, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalieiro-tidalgo, com
lapooo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 14 de março de i(Í4(). (iô v

Alvará a Paulo de .Matos, natural de Lisboa, filho natural de Francisco de Matos
Soeiro, cavalleiro-fidalgo da Casa Real e da Ordem de (".hristo e conta-

dor dos contos do reino, dos foros de escudeiro-tidalgo c cavalieiro-tidalgo,

com c)oo reis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo

á índia, onde será armado cavalleiro.— De iS de março de i(Í4<). lyi r

Alvará a Thomás de Barros da (>unha, natural do concelho de .Xregos. tilho de
Luís de Barros, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalieiro-tidalgo, com
Soo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro. De |X de março de ih4(). Õ7

Alvará a Gaspar Sincl. cavalleiro da Ordem de Christo, natural de Lisboa, filho

de Baltasar Telles, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
iíT'400 réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro, em attcnção aos seus serviços no reino c

no Brasil e a ter sido captivo dos hollandcscs c, depois, dos turcos, ha
vendo estado três annos em Argel.— De 17 de março de i()4(^ c apostilla

de I j de março de MÍ47. «i^

Alvará ^ ^ iílcTUim .ic Almeida de Eca, natural de Lisboa, tilho natural de .\ntoiiio

de Almeida de Fca. dos foros de escudeiro-tidalgo c cavalleiro fidalgo, com
i-ríwo réis de moradia por mes c 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde scra armado cavalleiro. De 21 de março de i<)4(>. (»7 v

Alvará .1 .lo.ío Pacheco de Miranda, natural de Ponte do Lima. lilho de Iodo de
Miranda, dos foros de escudeiro lidnlgo c cavalieiro-tidalgo, com Soo réis

de moradia por més c i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde
»crá armado cavalleiro, attcndcndo a ter servido, como soldado, na pro
vinci.i de I"n!ve Douro c Minlv>, cm i*mJ r>c ''' '<' m.T^ço de i'»j'V <»»%
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Alvará a António de Castro Alcoforado, natural de Mirandella, filho de Gonçalo

Vás Queiroga, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-ridalgo, com 800

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde

será armado cavalleiro.—De 21 de março de 1646. 68

Alvará a António da Fonseca Guimarães, natural de Vagos, rilho de Paulo de

Guimarães, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalíeiro-fidalgo, com 900
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde

será armado cavalleiro.—De 22 de março de ib4(). 68

Alvará a Gonçalo Camello de Azevedo, natural de Mesão Frio, filho bastardo

de Jorge Magalhães, dos foros de escudeiro-ridalgo è cavalleiro-fidalgo,

com 900 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo

á índia, onde será armado cavalleiro.—De 22 de março de 164Õ. 68 v

Alvará a Jerónimo de Caldas, natural de Melgaço, filho de Sebastião Pinheiro,

dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-ridalgo, com Soo réis de mo-
radia pur mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.—De 2JÍ de março de 164(5. • 68 r

:s

Alvará a Inácio de Sousa, natural de Braga, rilho de Inácio Francisco, dos foros

de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-ridalgo, com Soo réis de moradia por mês
e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado caval-

leiro.—De 24 de março de 1646. 69

Alvará a Domingos Marinho, natural de Lisboa, moço da camará, filho de Gon-
çalo Fernandes Marinho, acresccntando-lhe o foro a escudeiro-lidalgo e

cavalleiro-ridalgo, com 85o réis de moradia por mês e i alqueire de cevada

por dia, indo de novo á índia, onde será armado cavalleiro, pelos seus ser-

viços nesse Kstado, desde i63o até i636.—De 21 de março de 1646. 69

Alvará a Inácio Marinho Tibao, natural de Lisboa, rilho de Domingos Marinho,

moço da camará, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-ridalgo, com
83o réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 21 de março de 1646. 69

Alvará a Serafim da Cunha de Vasconcellos, natural do Porto, filho de Francisco

Soares Pereira, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i.rooo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á

Índia, onde será armado cavalleiro.— De 24 de março de i(')4r). 09^

Alvará a João Homem da Costa, natural de Santarém, filho de Pedro Homem
da (^osta, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-ridalgo, com 7^0 réis

de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde

será armado cavalleiro.— De 2 |. de março de 1646. 69 v

Alvará a .\ntonio de Araújo, natural de Lisboa, filho de Manuel de Araújo de

Azevedo, dos foros de escudciro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com icpioo

réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro, pelos seus serviços na província do Alcm-
icjo, desde 16)41 até 1646, como soldado e alferes de cavallo.— De 21 de

março de i64("). 70

Alvará a António Barreto de Sá, natural do Torrão, filho de Bento Marques, dos

foros de escudciro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com i.rioo réis de moradia

por més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, pelos seus serviços,

como militar, desde 1624 até i(J4i, em Tanger, na restauração da Bahia

c no Alemteio. — De 22 de março de ir>í^<). • .
'

. -o
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Alvará a Christovam da Fonseca Rangel, natural de Moimenta, filho de Chris-

tovam Rangel, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-tidalgo, com
goo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á

Índia, onde será armado cavallciro.— De 21 de março de 1646. •70 r

Alvará a Gaspar Ramalho da Siiva, natural de Vinhaes, concelho de Aregos, filho

de Luis Ramalho, dos foros d<^ cscudciro-fidalg(? e cavallciro-fidalgo, com
Soo réis de moradia por mês c i alqueire de cevada por dia, indo a índia,

onde será armado cavalleiro.— De -li de março de 164o. 70 ;>

Alvará a António da Fonseca, natural de Tentúgal, filho de Santos da Fonseca,
dos foros de escudeiro-tídalgo e cavalleiro-tídalgo, com Soo réis de mo-
radia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De 2^ de março de M^G. yi

Alvará a Gaspar Mendes de ^'asconcellos, natural de Lisboa, filho de João da
Silva de \'argas, cavalleiro-fidalgo, e neto de outro cavalleiro-fidalgo, Fer-

não Rodrigues de Nargas, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-tídalgo,

com icl^no réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, indo

índia, onde será armado cavalleiro — De 21 de março de 1114(1. 71

Alvará a Miguel Rodrigues de Carvalho, natural de Coimbra, filho de Miguel
Rodrigues de Carvalho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com moradia e cc\ada ordinária, indo á índia, onde será armado caval-

leiro.— De 24 de março de iÕ4('). -i r

Alvará a João Freire de Andrade, natural de Lisboa, filho de .\ntonio ^'icente

Freire, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com moradia c

cevada ordinária, indo á índia, onde será armado cavalleiro, pelos seus
serviços nas armadas de 1Ô43 c 1644, na cidade de Klvas c na fortaleza

de S. Gião.— De 22 de março de if^fi. -i j-

Alvará a João Soveral, moço da camará, natural do concelho de (oliveira do
(>onde, filho de Lourenço Fernandes, dos foros de escudciro-tidalgo e

cavalleiro-fidalgo, com Soo réis de moradia por mês c i alqueire de cevada
por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro. De 2d de março
de i<Í4(J. -i j-

Alvará a Jorge Pinto de Carvalho, natural de Lisboa, filho de Jerónimo Pinto,

moço da camará, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com
IKK) réis de moradia por mes c i alqueire de cevada por dia, indo a índia,

onde será armado cavalleiro, em attcnção a ter servido na armada de
MÍ44.—De 21 de março de lí^ti. -2

Alvará a João da Costa de I^mos, natural de Nou/.clla, Cf>marca de \'iscu, lilho

de Domingos da Costa, dos foros de escudeiro fidalgo e cavallciro fidalgo,

com I ~ioo réis de moradia por mes c 1 alqueire de cevada por dia, indo a

índia, onde será armado cavallciro.— De 27 de março de i<")4(i. 72 v

Alvará a Alexandre da Silva c Vasconcellos, natura! de Monforte, filho de Manuel
de Sousa, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleir<»-fidalgo, com 700
reis de moradia por mes c 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia,

onde será armado cavalleiro. -De 27 de março de ií)^(>. -2 ;.

Alvará a Carlos de Lemos de Azevedo, natural de Vouzella, comarca de \'iscu,

filho de Dommgos da Costa, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-

fidalgo, com i^KH) reis de moradia por més c 1 alqueire de ccvad.i por
dia, indo á Itidia, onde será armado cavaHeiro.— De 'i' março de Mij'». 7."^
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Alvará a Manuel da Fonseca, natural de Camarate, tilho de Dinis da Fonseca,

moço da camará, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com
icooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de março de 1G46. 78

Alvará a Francisco Homem de Guevara, natural de Santarém, tílho de António

Cabral de Parada, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-Iidaigo,

com icooo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo

á índia, onde será armado cavalleiro.—De 29 de março de 164.6. 78

Alvará a João de Barros de Lima, natural de Ponte da Barca, filho de Bento
Ramos, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com icioo
réis de moradia por més e i alquiere de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro, em attençao aos seus serviços na província

de Entre-Douro-e-Minho, desde maio de 164IV— De 20 de março de 164G. 73 v

Alvará a Plácido Soares de Lima, natural de Ponte da Barca, filho de Gregório

Soares, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com 900 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 28 de março de 1640. 73 f

Alvará a Estevam Soares, natural de Lisboa, filho de Damião Ferreira, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado ca-

valleiro.— De 23 de março de 1646. 74

Alvará a João de Araújo de Figueiredo, natural de Viseu, filho de Manuel de

Araújo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com 700 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro. — De 28 de março de 1(14(1. 74

Alvará a António Roballo, natural de Penamacor, filho de Manuel Roballo, dos

foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com 800 réis de moradia
por mês e i alqueire de cesada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 3o de março de 1646. 74 i>

Alvará a Xicente Pimenta de Mendanha, natural de Abrantes, tílho de Aires

Pimenta de Mendanha, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo,

com I.Til 00 réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 2() de março de iG4(). 74 r

Alvará a Nicolau da Silveira, natural de Esgueira, comarca de Coimbra, filho

de Pedro Egas Bulhão, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo,

com i-rooo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia,

indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de março de i(Í4(i. "jb

Alvará a Luis Lopes de Madeira, natural de Bucellas, termo de Lisboa, filho de
IVancisco Lopes Barbatão, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-

fidalgo, com ><oo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia,

indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 23 de março de i(')46. 70

Alvará a Christovam .Mateus de Cardenas (?), morador em Évora, filho de João
Mateus, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com 000 réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro. ^— De 27 de março de i()4r). 73

Alvará a António de Andrade, residente na índia, natural de Lisboa, filho de

Pedro Fernandes, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com
900 réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, pelos seus

serviços nas armadas e fortalezas fronteiras da índia e na Ilha de Ceilão,

não vencendo, porem, moradia cmquanto servir nesse Estado, onde se

armará cavalleiro. De i!^ Hr m.nrço de 1646. -b v
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Alvará a Gregório de Andrade, moço da camará, residente na índia, irmão do
precedente, acrescentando-lhe o foro a escudeiro-tidalgo e cavalleiro-ridal-

go, com 900 réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, pelos
seus serviços nesse Estado, não vencendo, porem, moradia emquanto
nelle se conservar.— De 10 de março de Kqti. -5 p

Alvará a Manuel Dinis, natural de Santa Comba Dão. comarca de Viseu, rilho de
Mateus de Airo, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-lidalgo, com
900 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 1 1 de fevereiro de i6^('k ^ô

Alvará a Miguel Barreio de Andrade, tilho de António Vás Barreto, natural de
Santarém, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com qoo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde
será armado cavalleiro.^ De 1 1 de março de 1647. yG

Alvará a Gaspar de Pina, moço da camará, residente na índia, natural de Arouca,
filho de Gaspar de Pina, acrescentando-lhe o foro a escudeiro-tidalgo e

cavalleiro-fidalgo, com i.rioo réis de moradia por mês e i alqueire de
cevada por dia, pelos seus seniços nesse Kstado, desde i(ii5 até 164JÍ,

não vencendo, porem, moradia emquanto se conservar na índia, onde
será armado cavalleiro.— De 11 de fevereiro de 11147. (r*orque perdeu
este alvará, foi lhe passado outro, com salva, em 10 de março de 1647). 76 i>

Alvará a João da Silva, natural de Lisboa, filho de António Correia, cavalleiro-

fidalgo, dos foros de escudeiro-ridalgo c cavalleiro-fidalgo, com 000 réis

de moradia pur mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 17 de fevereiro de 1647. 77

Alvará a Pedro de Macedo, natural do Barreiro, filho de António de Macedo,
dos foros de escudciro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Soo réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia,' indo á índia, onde será
armado cavalleiro. -De 28 de fevereiro de 1647. 77

Alvará a Gabriel Pereira do Lago, moço da camará, natural de Munsaras, filho

de Salvador Pereira do Lago, cavalleiro-fidalgo, acrescentando-lhe o foro
a cscudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com i-rooo réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, pelos seus serviços nas fronteiras
do Alcmtcjo. em i*">4i, devendo ir a índia. -De .^ de marco de 1Õ47.

Alvará a Atanasio Aranha de Pinho, natural de .\rouca, filho de Domingos .\ ranha
de Pinho, dos foros de escudeiro-fidalgoe cavalleiro-fidalgo, com icroooréis
de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 2.^ de fevereiro de i(ut. — r

Alvará a .leronimo Ojrrcia \'icira, natural de Klvas, filho bastardo de .Icronimo
Correia, cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com i-roof) réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por
dia, mdo A índia, onde será armado cavalleiro.— De b de março de 1Õ47. 7^

Alvará a João Pereira do Lago, cavalleiro-fidalgo, natural de Monsarás, filho de
Salvador Pereira do Lago, também cavalleiro-fidalgo. clcvandolhc a mo-
radia, a i,Tio<i. em attenção aos seus serviços nas fronteiras do Alcm-
lejo, em i<'>4i, com a clausula de ir a índia. — De .'» de março de 1647. 78

Alvará a Alberto Kibciro Pita. natural de Lagos, íilho de António Ribeiro Pil.n,

dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro fidalgo, com 800 réis de moradia
por mc.s e 1 alqueire de cevada por dia. indo a índia, onde ."«era armado
cavalleiro - De '- de março de i(\j- -8 $•

//
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Alvará a Francisco Aires Cabral, natural de Arouca, filho de Francisco Aires,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-ridaigo, com i.rooo réis de mo-

radia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será ar-

mado cavalleiro.—De 8 de março de 1Ó47. 78 v

Alvará a Diogo Correia da Silva, residente na índia, natural de Cochim, filho

do cavalleiro-fidalgo Pedro Correia, dos foros de escudeiro-ridaigo e ca-

valleiro-fidalgo, com 85o réis de moradia por mês e i alqueire de cevada

por dia, pelos seus serviços nas armadas daquelle Estado, em 1642, 1643

e 1645, não vencendo, porém, moradia emquanto se conservar na índia,

onde será armado cavalleiro.— De 8 de fevereiro de 1647. 7^ ^

Alvará a Filipe de Almeida Cabral, natural de Arouca, filho de Bernardo Pereira,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 10200 réis de mo-

radia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, mdo á índia, onde será ar-

mado cavalleiro, pelos seus serviços nas armadas da costa de Portugal,

dos annos de 1642, 1643 e 1644, na Beira e em Elvas, devendo ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 8 de março de 1647. 79

Alvará a Francisco de Figueiredo, natural de Rio Porto, termo de Gouveia, filho

bastardo de Gaspar Cardoso, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com icooo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por

dia, 'ndo á Índia, onde será armado cavalleiro.—De 17 de março de 1G47. 79 ''

Alvará a António Pereira, natural da Mata, termo de Cintra, filho de Domin-

gos Alvares, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com ijíioo

réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro, pelos seus serviços em Tanger, com ar-

mas e cavallo á sua custa, desde 1628 até i63o; por ter assistido por

vezes em Cascaes; por haver passado a Flandres, onde esteve até 1(140,

e por ter fugido de Castella para Portugal, em 1642.—De 5 de março

de 1647. 7'J
"

Alvará a André Pereira dos Reis, residente na índia, natural de Goa, filho do

cavalleiro-fidalgo Gaspar Pereira dos Reis, dos foros de escudeiro-fidalgo

e cavalleiro-fidalgo, com i.rioo réis de moradia por mês e i alqueire de

cevada por dia, pelos seus serviços nas armadas, fortalezas e fronteiras

d'aquelle Estado, onde foi captivo dos hoUandeses, náo vencendo, porem,

moradia emquanto se conservar na índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 21 de fevereiro de 1647. 80

Alvará a Inácio Gil Argulho, natural de Torres Novas, filho de António Ribeiro

Argulho, dos foros de escudciro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De 20 de março de it')47. 80

Alvará a Bernardim Carvalho da Cunha, natural de Lisboa, filho de André Mendes
Banha, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com moradia

e cevada ordinária, pelos seus serviços nas fronteiras do Alcmtejo, como
soldado de cavallo, tendo recebido vários ferimentos c sido prisioneiro

dos castelhanos, devendo ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 28

de fevereiro de 1^347. ^'^ ''

Alvará a Gregório Pacheco de Albuquerque, natural de Penalva, comarca de

\iseu, filho natural de Duarte Pacheco de Albuquerque, neto do cavalleiro-

fidalgo Álvaro Pacheco, e bisneto de Duarte Pacheco, dos foros de escu-

deiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo réis de moradia por mes c

I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro. -

De 14 de março de i<H7- So r
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Alvará a Bernardo Coelho, natural de Celorico da Beira, filho de Bartolomeu
Cardoso Coelho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
icooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo a

índia, onde será armado cavalleiro.—De 14 de março de 1Ô47. 81

Alvará a João Ferreira Veloso, natural de Celorico da Beira, filho de João Fer-

reira, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-lidalgo, com irooo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 14 de março de 1Ô47. 81 v

Alvará a Carlos de Freitas e Maia, natural de Fafe, filho de António Rodrigues
Coelho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo. com i-rooo

réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia,

onde será armado cavalleiro.— De 18 de março de 1647. 81 v

Alvará a Francisco de Barros Coelho, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-

fidalgo e ca%alleiro-fidalgo. com i.rooo réis de moradia por mês e i al-

queire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 18 de março de 1647. 82

Alvará a Christovam de Araújo, natural de Vianna, filho de Francisco Rodrigues
Vianna, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro, pelos seus serviços, como militar, na armada de
1641 e nas provindas do Alemtejo e Beira.— De i3 de março de i''47. 8a

Alvará a Pedro Correia Rebello, natural de Aveiro, filho de João Correia Rebello,

dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com irooo réis de
moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será
armado cavalleiro.— De 14 de marçode i<">47. 82

Alvará a Inácio do Olival, natural de Cezimbra, filho de .Manuel do Olival, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com moradia e cevada or-

dinária, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De i3 de março de

1647. 82 V

Alvará a João da Fonseca Tavares, natural de Cascaes, filho de Francisco da Fon-
seca, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com icooo réis

de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, e a clausula de ir á índia,

pelos seus serviços na armada que, em 1Õ4Ô, se foi juntar com a de França
nos mares da Itália.^ De 14 de março de n'47. Sj ji

Alvará a Thomé de Aragão, natural de Celorico, filho de Manuel Fernandes
Aragão, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com i-rooo

réis de moradia por mês c i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 23 de março de i<"<47. N3

Alvará a João Godinho Rangel, natural de Aveiro, filho de Thomé Godinho, dos
foros de escudeiro-fiJalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-Tooo réis de moradia
por mês c 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 23 de março de M'47. 83

Alvará a F"rancisco de Abreu de Chaves, natural de Goa, filho de .Manuel de Chaves
C/.cominho, moço da camará, dos foro^ de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo. com moradia e cevada ordinária, indo a índia, onde scra armado
cavalleiro.— De 23 de fevereiro de M'47. 83

Alvtirá a Agostinho Lopes Ribeiro, natural de Santo António do Tojal, filho de
António Lopes, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro fidalgo, com
Xoo réis de moradia p<:)r mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia,

onde scra armado cavalleiro.— De 10 de março de i''47. 83 t>
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Alvará a Manuel Lopes Ribeiro, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-

tidalgo e cavalleiro-hdalgo, com 800 réis de moradia por mês e i alqueire

de cevada por dia, indo a índia, onde será armado cavalleiro.—De 21

de março de 1647. 83 v

Alvará a António Pereira da Silva, natural de Lisboa, lilho do cavalleiro-hdalgo

Luís da Silva, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-íidalgo, com
i.rioo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á

Índia, onde será armado cavalleiro.—De 8 de março de 1647. 83 v

Alvará a António de Araújo de Almeida, residente na índia, natural de S. Pedro

de Valbom, termo de Pico de Regalados, filho de Francisco de Araújo

de Almeida, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-tidalgo, com icr3oo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, pelos seus serviços,

por espaço de treze annos contínuos, como soldado, capitão e cabo, no

estreito de Ormuz e na costa da Arábia, não vencendo, porem, moradia

emquanto servir no Oriente, onde será armado cavalleiro.—De 23 de

março de 1647. 84

Alvará a André da Cunha da Silveira, natural da Ilha da Terceira, tilho de Bal-

tasar da Cunha da Silveira, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleíro-

tidalgo, com 800 réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia,

índoá Índia, onde será armado cavalleiro.—De 27 de março de 1647. 84

Alvará a João Preto Matoso, residente na índia, natural de Goa, filho do moço
da camará Francisco Preto Matoso, neto do cavalleíro-fidalgo Manuel
Preto e bisneto de Francisco P^ernandes, dos foros de escudeiro-fidalgo e

cavalleíro-fidalgo, com ict^ooo réis de moradia por mês c i alqueire de

cevada por dia, pelos seus serviços na armada que foi ao norte em 1Õ45,

não vencendo, porem, moradia emquanto servir no Oriente, onde se ar-

mará cavalleiro.— De 23 de março de itJ47. 842'

Alvará a Diogo Ferraz, natural de Lisboa, filho de João Gonçalves Maria, dos

foros de escudeiro-fidalgo e cavalleíro-fidalgo, com moradia e cevada or-

dinária, indo á índia, onde será armado cavalleiro.—De 27 de março de

1647. 84 V

Alvará a António de Almeida, natural de Lisboa, filho de João Gonçalves Manso,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleíro-fidalgo, com moradia e cevada

ordinária, indo á índia, onde scra armado cavalleiro.— De 27 de março
de 1647. 84 V

Alvará a .Manuel Borges de Mesquita, natural de Nabaes, termo de Gouveia, filho

de Manuel Ribeiro Borges, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleíro-

fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia,

indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 28 de março de ir)47. 85

Alvará a Francisco Neto Pacheco, filho de Domingos Pacheco, natural de Aveiro,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavallciro-lidalgo, com irooo réis de mo-
radia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De 28 de março de i(>47. (Porque perdeu este alvará,

se lhe passou outro, com salva, em 7 de março de R04). 8d

Alvará a Francisco de Guimarães de Sampaio, natural do concelho de Felgueiras,

lilho de António de Guimarães de Sampaio, dos foros de escudeiro-fidalgo

c cavalleíro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e 1 alqueire de ce-

vada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro. -I)c 27 de março
de i*>47. 83 /•
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Alvará a Pedro Gomes, natural da Certa, tilho de Pedro Gomes, dos foros de

escudeiro-ridalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês
e I alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado caval-

leiro.—De 28 de março de 1047. 85 v

Alvará a José de Carvalho Leitão, natural de Lisboa, filho de Hilário Carvalho

Leitão, dos foros de cscudeirotidaigo e cavaiieiro-lidalgo, com 900 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde

será armado cavalleiro.— De 8 de março de 1Õ47. 85 v

Alvará a Gaspar Gomes, natural de Torres Vedras, filho de António Martins

Nogueira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-ridalgo, com <Soo réis

de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde

será armado cavalleiro.— De 7 de março de iÕ47- ^

Alvará a .Vntonio Pimenta de Mendanha, natural de Abrantes, filho de Aires

Pimenta de Mendanha, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com i-r3oo réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro, pelos serviços que prestou no Alem-
tejo, desde it'i4i ate i<')45, nos postos de soldado, sargento e alferes, tendo

tomado parte no assalto de \'alverdc c na batalha de Montijo, e também
pelos que prestou, como alferes de mar e guerra, na armada que, em
i()46, foi a França.— De 29 de março de i<'>47. 86

Alvará a Manuel Soares de Barros, natural de Pico de Regalados, filho bastardo

de Gaspar Soares, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com
Xoo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 29 de março de 1Ô47. 86 y

Alvará a Manuel Soares da Silveira, natural de Lisboa, filho de Domingos Soares

da Silveira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com 700

réis de moradia por mes c i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde

será armado cavalleiro.— De 3o de março de M>47. 8("> v

Alvará a João Peixoto da Silva, natural do concelho de Bemvivcr, filho de Diogo

Peixoto da Silva, dos foros de escudeiro-lidalgo c cavalleiro-lidalgo, com
irooo réis de moradia por mes c i alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 3o de março de i<''47. 8(3 v

Alvará a .Manuel Nogueira Caldeira, natural de .\brantes, filho de Manuel Cal-

deira da .Maia, dos foros de escudeiro fidalgo c cavalleiro-lidalgo, com
icroGO réis de moradia por mes c 1 alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro. — De 29 de março de i<>47. 87

Alvará n Fernão Metcllo (baldeira, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com iTooo reis de moradia por més c 1 al-

queire de cevada por dia, devendo ir á índia, onde será armado caval-

leiro. — De 29 de março de M'47. 87

Alvará a Simão da Fonseca de Almeida, natural da Ramada, comarca de Coim-
bra, filho de Valeriano Antunes, dos forf)s de escudeiro fidalgo e cavalleiro-

fidalgí», com I cr 100 réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por
dia, mdo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 3o de março de i<)47. 87

Alvará a João da Costa, natural de Cortes, termo de Linhares, filho de Izidro

Ferreira, dos foros de escudeiro fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com i.-ooo

réis de moradia por mes c 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia,

onde será armado cavalleiro. — De 3o de março de i*>47. 87 v

r
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Alvará a Francisco Caldeira, natural de Mazagão, filho do cavallciro-tidalgo

Nicolau Caldeira, dos foros de cscudeiro-tidalgo e cavalleiro-tidalgo, com
i.rioo réis de moradia por mes c i alqueire de cevada por dia, indo a

índia, onde será armado cavalleiro, pelos seus serviços, como soldado,

naquella praça, na armada que, em iõ35, foi de soccorro ao Brasil e, em
1641, no Alemtejo.— De 27 de março de 1647. 87 r

Alvará a Manuel Pacheco de Mello, natural da Ilha de S. Miguel, filho de Belchior

Manuel da Costa, dos foros de escudeiro- fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i-roooréis de moradia por mes c i alqueire de cevada por dia, indo

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 7 de março de 1Õ47. 88

Alvará a Pedro Mendes Ceia, natural de Portalegre, filho de Manuel Ceia, dos

foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-fidalgo, com 1^000 réis de mora-

dia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De jío de março de 1^47. 88

Alvará a Manuel Duarte de Coimbra, natural de Coimbra, filho bastardo de José

Tavares, dos foros' de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde

será armado cavalleiro.—De 28 de março de 1Ò47. 88

Alvará a Pedro David, natural de Veiros, filho de Francisco Gomes de Abreu,

dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de mora-

dia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.—De 25 de março de 1647. 88 p

Alvará a António de Abreu Machado, natural de Elvas, filho de Francisco de

Abreu, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-ridalgo, com 800 réis de

moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De 2 de abril de 1647. 881»

Alvará a António da Costa, natural da Lourinhã, filho de Manuel Ribeiro, dos

foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 900 réis de mora-
dia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será

armado cavalleiro.— De 4 de abril de 1Õ47. 88 p

Alvará a .\lvaro Fernandes (^aliado, natural do Alandroal, filho de António

Rodrigues Callado, dos foros de escudeiro-ridalgo c cavalleiro-fidalgo,

com 800 réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 4 de abril de i<")47. 8<j

Alvará a Lourenço Correia da Silva, natural de Lamego, rilho de Pedro Rcbello,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavaileiro-lidalgo, com 800 réis de moradia
por mês c 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 3 de abril de tO^-j. 80

Alvará a Roque Camello Lobato, natural de Lisboa, filho de António Camello,

cavalleiro-tidalgo, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavaileiro-lidalgo, com
i.r2oo reis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 28 de março de i('m7. 89

Alvará a Gaspar da Costa, natural de Évora, filho de Gaspar da Costa, dos foros

de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-ridalgo, com Soo réis de moradia por mês
e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 4 de abril de HH7. 8<) v

Alvará a António da (>osta de Carvalho, natural de .Malhou, termo de Alcanede,
rilhi) de António Jorge da Silva, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com moradia c cevada ordinária, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 4 de abril de i<')47. Sy p
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Alvará a Manuel Gomes de Carvalho, natural de Coimbra, filho de Jerónimo
Gomes de Carvalho, dos foros de escudeiro-tidalao e cavalieiro-fidalgo,

com i.rooo réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, indo
á índia, onde será armado cavalleiro.— De ? de abril de 1Õ47. Rq r

Alvará a Francisco A'ieira, natural de Leiria, filho natural de Rui Vieira, dos foros
de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com irooo réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado ca-
valleiro.— De 3o de março de 1647. oo

Alvará a António Barreto Ferras, natural de Aveiro, filho de Francisco Barreto
de Ataide, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com i-rooo
réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, indo a índia,
onde será armado cavalleiro.— De 4 de abril de 1Ô47. 90

Alvará a Damião Telles da Fonseca, natural da Guarda, filho de Damião Dias
de Cáceres, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com qoo
réis de moradia por més c i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 4 de abril de 1Õ47. oo

Alvará a GasparTeixeira Botelho, natural do concelho de Resende, comarca de La-
mego, filho de Domingos Teixeira Botelho, dos foros de escudeiro-fidalgo
e cavalieiro-fidalgo, com i.rooo réis de moradia por més e 1 alqueire de
cevada por dia, pelos seus serviços, como cirurgião, na índia, onde fica

obrigado a voltar para ter efleito a mercê e onde deverá ser armado ca-
valleiro.— De 5 de abril de i'')47. 00 t>

Alvará a Pedro de Aguiar, natural de Lisboa, filho de António de Aguiar, que
foi moço da camará, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo,

com Soo réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, indo
á índia, onde será armado cavalleiro.— De 5 de abril de 1Õ47. qo r

Alvará a António da Costa, natural de Lisboa, filho de Belchior .Mendes, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com 730 réis de moradia
por més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, pelos seus serviços na armada que, em ii">4<"», foi a França.

—

De 29 de março de i(">47. 00 r

Alvará a Francisco Brczane, natural de Lisboa, filho de Francisco Brc/ane, dos
foros de escudeiro-fidalgo c cavalieiro-fidalgo, com moradia e cevada or-

dinária, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 11 de março
de 11)47.

•

(ji

Alvará n Simão de Lemos, natural de Mamarrosa íOlivcira do Bairro 1, filho de
Rafael Guedes Corte Real, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-
fidalgo, com iffooo réis de moradii por mês e 1 alqueire de cevada
por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 7 de abril de
1647. ,,,

Alvará a .Manuel de Pina, natural de Coimbra, filho de Pascoal de Pina, dos
foros de escudeiro-fidalgo c cavalieiro-fidalgo, com moradia e cevada or-
dinária, indo á índia, onde será armado cavalleiro, pelos seus serviços
na rendição das fortalezas da barra de Setúbal, por occasião da acclama-
ção, e como soldado, durante onze meses, na praça de Castro Marim.

—

De h de abril de i()47. qi ;•

Alvará a António de Pina, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-fidalgo
c c '

.
com moradia c cevada ordinária, indo ,1 índia, onde

ser ro, pelos serviços que prestou, como soldado, durante
mais de quatro annos, no Aiemtejo.— De <> de abril de 1647. qi v
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Alvará a Alexandre de Lira de Fiíjueircdo, natural de Lisbo?, filho de Francisco

Aranha de Oliveira, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleirotidalgo,

com 800 réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, indo á

Índia, onde será armado ca\alleiro.— De õ de abiil de 1Õ47. 91 v

Alvará a Christovão Ferreira, natural de Lisboa, filho bastardo do cavalleiro-

fidalgo Apolinário Ferreira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavallciro-

fidalgo, com 700 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia,

indo á índia, onde será armado cavalleiro.—De b de abril de 11)47. 92

Alvará a Simão Perestrello Dantas, residente na índia, filho de António Peres-

trello Dantas e neto de Simão Perestrello Dantas, escudeiro-fidalg<i, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo réis de moradia
por mês e i alqueire de cevada por dia, pelos seus serviços nas armadas,
fortalezas e fronteiras d'aquelle Estado, por espaço de quatorzc annos,

não vencendo, porém, moradia emquanto alli servir.— De 6 de abril de

1647. 92

Alvará a José Feio de Mello, natural de Alcácer do Sal, filho de João Rombo
Callado, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 4 de abril de UÍ47. 92 v

Alvará a Francisco da Silva, natural de Lisboa, filho de Luis da Silva de Car-
valho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 9 de abril de 1Õ47. 92 ;•

Alvará a Miguel Pacheco Pereira, natural da Ilha de S. Thomé, filho de Miguel
Pacheco Pereira, dos foros de escudeiro-lidalgo c cavalleiro-tidalgo, com
icooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á
índia, onde será armado cavalleiro.—De q de abril de i<'47. Ç)3

Alvará a Paulo de Andrade de Eça, natural de Alcobaça, filho de Silvestre de
Sousa, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Noo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 28 de março de 1647. 93

Alvará a .António de Eça Marinho, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-
lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e i alqueire

de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado cavalleiro.— De 28
de março de i'Í47. 93

Alvará a José de Andrade de Eça, natural de Santa Catarina, coutos de Alcobaça,
filho de Manuel de .\ndrade e neto de José Ribeiro, cavalleiro-tidalgo,

dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-tidalgo, com i)Oo réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será
armado cavalleiro.— De <> .le abril de n')47. 93 v

Alvará a Francisco de Sousa de Gouveia, natural de Santa Eufemia, termo de
(juimarães, tilho bastardo de Manuel da Silva da Nóbrega, dos foros de
escudeiro-lidalgo c cavalleiro-fidalgo, com icrooo réis de moradia por mês
e 1 alqueire de cevada por dia, mdo á índia, onde será armado caval-

leiro.— De 29 de março de ii'47. 93 J'

Alvará a Francisco de .Vrauju, natural dos Arcos de Vallc de^ez, filho de (ionçalo
de Siqueira, dos foros de escudeiro-tidalgo c cavalleiro fidalgo, com mora-
dia e cevada ordinária, pelos seus serviços, como guardião, mestre e con-
tramestre, nas armadas da costa c nas naus da índia, desde lUib até

i()43. De 1 \ de abril de 11-47. <)3 v
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Alvará a André de Siqueira de Almeida, residente na índia, natural de Cochim,
íilho do cavailcii\) fidalgo Clhristovam de Siqueira de Almeida, dos foros
de escudeiro-tidalgo c cavalleiro-tidaigo, com i.r.^oo réis de moradia por
mês c 1 alqueire de cevada por dia, pelos seus serviços, desde \<VM') até

1644, nas armadas, fortalezas e fronteiras daquelle Estado, nos postos de
soldado e capitão, não vencendo, porém, moradia emquanto servir no
Oriente, onde se armará cavalleiro.—De (> de abril de 11)47. 94

Alvará á Bento de Sousa, moço da camará, natural de Alcobaça, filho de Silvestre

de Sousa, neto de Julião Ribeiro e sobrinho de Paulo de Andrade, elc-

vando-lhe o foro a escudeiro-tidalgo e cavallciro-íidalgo, com 1C200 réis

de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, pelos seus serviços na
índia, desde 1040 até lõ+i, e no Alemtejo em 1043, e também pelos de
seu avô e seu tio no Oriente, devendo ir de novo á índia, onde será ar-

mado cavalleiro.— De 4 de de abril de H)47. ( Porque perdeu este alvará,

se lhe passou outro, com salva e com a declaração de que não vencerá
moradia emquanto servir na índia, em 2 de março de io3i). 94 r

Alvará a Manuel .lorge, cavalleiro da Casa Real, residente na índia, natural de
Lisboa e filho de José Jorge, acrescentando-lhe o foro a cavalleiro-fidalgo,

com i-róoo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, pelos

seus serviços nas armadas, fortalezas e fronteiras daquelle Kstado, desde
ii">33 até \^^'.\ não vencendo, porém, moradia emquanto alli servir.

—

De 4 de abril de 1647. 94 p

Alvai'á a Manuel Rodrigues Ruas, natural de Lisboa, filho de Domingos Gonçal-
ves, dos foros de escudeiro-tidalgo c cavalleiro-tidaigo, com moradia c ce-

vada ordinária, pelos seus serviços, como piloto e sota-piloto, nas armadas
da costa e naus da índia, desde i<')2oaté i(>40, c na armada que, em i<>4<>,

foi a França, devendo ir a índia, onde se armará cavalleiro.— De 4 de
abril de 1647. 9^

Alvará a Francisco Rodrigues Nogueira, filho de Manuel Rodrigues Ruas, moço
da camará, natural de Lisboa, acrescentando-lhe o foro a escudeiro-tidalgo

e cavalleiro-tidaigo. com moradia e cevada ordinária, indo á índia, onde
será armado cavalleiro, pelos seus serviços numa viagem a esse F.stado,

em 1Ô42.— De 4 de abril de i'Í47. 93 v

Alvará a João Pedroso, natural de Gouveia, filho de Domingos Fernandes Inverno,

dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-tidaigo, com i-""ooo réis de mo-
radia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, mdo á índia, onde será ar-

mado cavalleiro.— De S de março de il^S. 95 1»

Alvará a José Rebello, natural de (Cabeceiras de Basto, filho bastardo de Antó-
nio Rcbello, dos foros de escudciro-fidalgo c cavalieiro-fidalgo, com Soo
réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro. De N de março de Mi4<S. qG

Alvará a Manuel Percstrcllo Dantas, residente na índia, filho de Manuel Peres-
trello, cavallciíotidalgo, dos foros de cscudciro-fidalgo c cavalleiro-tidaigo,

com icrooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia,

pelos serviços de seu pae. durante quatorze annos, nas armadas, fortale-

zas c fronteiras da InJia, não vencendo, porem, moradia emquanto servir

nesse Kstado, onde se armará cavalleiro. - De 2 de março de i<'>4S. «>(» v

AlvcLTá a Brás de Sousa, natural de IJshoa, filho de Salvador (Coelho de Andrade,
que foi moco da camará, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro fidalgo,

com yoo reis de moradia por mes c 1 alqueire de cevada por dia, indo
a India, onde será armado cavalleiro. De li* de março de i<'4S. yí» r
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Alvará a Manuel de Pina Lobo, natural das Alcáçovas, filho de Sebastião de Pina

Lobo, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro fidalgo, com 800 réis de

moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde

será armado cavalleiro.—^De 14 de março de 1648. 97

Alvará a António Leitão Godinho, natural da Certa, filho de Adrião Godinho,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-tídaigo, com qoo réis de mora-

dia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será ar-

mado cavalleiro.— De i3 de março de 1648. 97

Alvará a .Manuel Borges de Figueiredo, natural de Mello, filho de Ik-!chior Cardoso

de Figueiredo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i-rooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo ,á

índia, onde será armado cavalleiro.— De i3 de março de 1648. 97 v

Alvará a Pedro Carvalho de Amorim, natural de Lisboa, filho de Gaspar de

Amorim Pereira, moço da camará, dos foros de escudeiro-fidalgo e ca-

valleiro-fidalgo, com uTioo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada

por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.—De i^ de março
de 1648. IJ7 i>

Alvará a João de Amorim Pereira, natural de Lisboa, irmão do precedente, dos

foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro fidalgo, com i-noo réis de moradia

por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro.— De i3 de março de 1648. 98

Alvará a Luis de Sá, moço da camará, natural de Lisboa, filho de Simão de Sá,

também moço da camará, acrescentando-lhe o foro a escudeiro-fidalgo e

cavalleiro-fidalgo, com i-r-ooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de

cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 14 de

março de 1G48. 98 p

Alvará a António de Andrade, natural de Lisboa, filho de Vicente Fernandes de

Andrade, escrivão dos corregedores do eivei de Lisboa, familiar do Santo-

Orticio e alferes da companhia dos familiares, dos foros de escudeiro-

lidalgo e cavalleiro-íidalgo, com 900 réis de moradia por mês e i alqueire

de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro—De 17 de

março de ilqX. 98 r

Alvará a Manuel Galvão, natural de Lisboa, filho natural de Miguel Martins Gal-

vão, cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com 700 réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, indo

á Índia, onde será armado cavalleiro.— De 17 de março de 1648. 99

Alvará a Simão de Sousa da Silveira, natural de Coimbra, filho de Pedro de Sousa
Cotrim, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro fidalgo, com i-rooo

réis de moradia por mês c i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De i3 de março de 1648. 99

Alvará a Diogo Pestana, natural de Lisboa, filho de Luis Pestana, cavalleiro-

tidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.noo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde
será armado cavalleiro.— De 17 de março de i()48. 99 r

Alvará a Manuel de Almeida de Azambuja, natural do Couto deTavarcdc, filho

de Gaspar Cardoso, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo,

com 800 reis de moradia por més c 1 alqueire de cevada por dia, indo

á índia, onde será armado cavalleiro, pelos seus serviços nas fronteiras

do Alcmtejo, em 1643 e 1Ô44.— De 4 de março de 1648. 99 v
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Alvará António de Sousa Borges, natural de Lisboa, filho de Manuel Borges de
Sousa, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro fidalgo, com icooo reis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde
será armado cavalleiro.— De 24 de março de 1Õ48. 100

Alvará a João Antunes Cavalleiro, natural de Lisboa, filho de António Antunes
Cavalleiro, fidalgo, que foi, da Casa Real, dos foros de escudeiro-ridalgo

e cavalleiro-fidalgo, com -^o réis de moradia por mês c 1 alqueire de ce-

vada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de março
de 1648. 100

Alvará a João Antunes Cavalleiro, elevando-lhe a moradia a ir 100 réis por mês e

I alqueire de cevada por dia, pelos seus serviços, desde i(>4S até lõõiS, nas

armadas, fortalezas e fronteiras da índia, como soldado c capitão de navios,

e como sargento-mór nas terras de Salcetc, não vencendo, porem, mora-
dia emquanto servir no Oriente.— De 20 de março de i<")70. (Porque per-

deu este alvará, se lhe passou outro, com salva, em 27 de agosto de 1672). kx)

Alvará a José Mendes de Abreu, natural de Leiria, filho bastardo de Bartolomeu
.Mendes de Abreu, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
ir 100 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.—De 24 de março de 1048. 100 i>

Alvará a Luis da Costa de Amorim, natural de Belém, termo de Lisboa, filho de
Baltasar Luis de Amorim, cavalleiro-tidalgo, dos foros de escudeiro-ridalgo

e cavalleiro fidalgo, com 000 réis de moradia por mes e i alqueire de
cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro. — De 9 de

março de 1(348. 101

Alvará a João de Amorim da Costa, irmão do precedente, dos foros de escu-

deiro-ridalgo e cavalleiro-fidalgo, com i|Oo réis de moradia por mês e 1

alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.—
De f) de março de ifqS. loi

Alvará a Gaspar da Mota, natural de Lamego, filho de Domingos da Mota, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo réis de moradia
por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 24 de março de iiÍ4'S. 101 i'

Alvará a .Manuel da .Mota, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-ridalgo

e cavalleiro ridalgo, com i-rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de
cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 24 de
março de i<">4><. 101 r

Alvará a .Manuel da Mota, ordenando que tenha etTcilo a mercê a que se refere

o alvará de 24 de março de ii)4*^, sem embargo de não ter o agraciado

ido á índia, em attenção a haver arribado a nau em que seguia viagem,
do Cabo da Boa Ksperança á Bahia, onde scrriu ate i<"i.Sn, embarcando se

também, depois, nas armadas da costa de Portugal, dos annos de i<">5i

c i<'Ô2.— De i<( de março de i<')4S. 101 v

Alvará a João Simões de Araújo, natural de IJsboa, filho de Bartolomeu Simões,
moço da camará, dos foros de escudeiro-ridalgo c cavalleiro fidalgo, com
8oíi réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo a Índia.

onde será armado cavalleiro. -De 24 de março de i('t48. 102

Alvará a António Simões, natural de Lisboa, rilho de Bartolomeu Simões, moço
da camará, dos foro» de escudeiro ddalgo c cavalleiro ridalgo. com Noti

reis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, indo .1 índia,

onde será atinado cavalleiro.— De 24 de março de i('i\H. 102
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Alvará a André de Faria de Oliveira, natural de Ourem, filho de António Picanço

Malho, dos foros de escudciro-fidalgo e cavallciro-tidalgo, com boo reis

de moradia por mès e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde

será armado cavalleiro.— De ui de março de 1Õ48. 102 t>

Alvará a António da Costa, cavalleiro fidalgo, fiiho de Sebastião Dias, também
cavaileiro-fidaigo, elevando-lhe a moradia a i.?'3oo réis por mès e i al-

queire de cevada por dia, com obrigação de ir á Índia.— De 21 de março
de 1648. (Porque a;:rescntou certidão de ter ido á índia, foi-lhe levan-

tada a verb-i respectiva, por despacho do mordomo-mór, de 22 de junho

de i65o). 102 i>

Alvará a .Manuel Godinho Rolim, natural de Sousel, filho de Manuel Godinho,

dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.-ooo réis de

moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, indo ú índia, onde será

armado cavalleiro.— De 29 de março de 1648. io3

Alvará a Francisco de Mesquita Pessoa, natural de ^'iscu, fiiho de Manuel de

Mesquita de Castel-Branco, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com i.r2oo réis de moradia por mès e 1 alqueire de cevada por

dia, mdo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 29 de março de 1648. io3

Alvará a António Ferrão, natural da Granja de Alpriatc, filho de Damião Ro-
drigues Mourão, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
irooo réis de moradia por mès e i alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde .será armado cavalleiro.—^De 28 de março de 1C148. io3 v

Alvará a António de Azevedo Madureira, natural deViseu, de filho natural de Fran-

cisco de Azevedo Madureira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com i-rooo réis de moradia por mès e i alqueire de cevada por

dia, mdo á índia, onde será arma .lo cavalleiro.— De 29 de março de i()48. io3 /'

Alvará a Matias de Sousa Alcoforado, natural dos Arcos de\'alle de^'ez, filho na-

tural de Matias de Sousa Alcoforado, dos foros de escudeiro-fidalgo e

cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mès e 1 alqueire de cevada

por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de março
de 1648. 104

Alvará a Manuel Aranha de Campos, natural do termo dos Arcos de A'alle de

vez, filho natural de (^osme Aranha de Lima, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mès e 1 alqueire

de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.—De 21 de

março de i>^H. 104

Alvará a Sebastião Ferrão, natural. da Granja de .Mpriatc, filho de Damião Ro-
drigues Mourão, dos foros de escudeiro lidalgo e cavalleiro lidalgo, com
lírooo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 28 de março de 1(148. 104 r

Alvará a Álvaro Tavares da Fonseca, natural de Cascaes, lilho de Francisco da

Fonseca, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 1.T000

réis de moradia por mès e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 26 de março de it')48. 104 v

Alvará a Gaspar da Rocha, natural de Lisboa, filho de Gaspar da Rocha, que
foi moço da camará, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com i-rooí} réis de moradia por mès e i alqueire de cevada por dia, indo

a índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de março de 1G48. io5
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Alvará a Manuel Aranha, moço da camará, natural do termo de Arouca e rilho

de António Guedes, elevando-o a escudeiro-ridaliío e cavalleiro-tidalgo,

com 800 réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo a
índia, onde será armado cavalleiro, pelos seus serviços em viagem da
índia para Lisboa.— De 21 de março de 1Ô48. io3

Alvará a António Pereira, natural de Lisboa, rilho de Domingos António, dos
foros de escudeiro-ridalgo e cavallciro-ridalgo, com moradia c cevada or-

dinária, indo á índia, onde será armado cavalleiro, pelos seus serviços
nas armadas, fortalezas e fronteiras desse Kstado, para onde volta, como
piloto do navio Santa Calharma. — De 27 de março de 1(148. loS v

Alvíirá a Agostinho Botelho de Carvalho, natural de Mesquitella, termo de Linha-
res, rilho de Diogo Carvalho, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavallciro-

ridalgo, com i-r-2oo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada pur
dia, indo a índia, onde scra armado cavalleiro, pelos seus serviços na
província da Beira, como soldado e sargento, em 1Õ42 e 1043.—^ De 3i de
março de H^S. ,o5> j?

Alvará a Álvaro de Siqueira Leitão, cavalleiro-fidalgo, morador em Tanger, filho

de Pedro Leitão de Siqueira, também cavallciro-ridalgo, elevando-lhe a
moradia a i-rjoo reis por mes e i alqueire de cevada por dia, pelos seus
serviços na Bahia, desde i'Í4o até i'">43, e na campanha de Pernambuco,
em i<'>4(J.— De \^ de março de 1(148. 106

Alvará a Lourenço da Costa de Macedo, natural do Barreiro, rilho de Rodrigo
da Costa \'arella, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-ridalgo, com
900 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 22 de março de i(")4S. io(5

Alvará a Amaro de Almeida, natural de Bragança, filho de Bento da Silva, dos
foros de escudeiro-ridaliío, e cavallciro-rid.ilgo, com i-~ioo réis de mora-
dia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será
armado cavalleiro.— De 1 de abril de 1(148. io("t v

Alvará a .loão Gomes Pereira, natural de .Monsão, rilho de João Gomes Pereira,
dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com 1-200 réis de mo-
radia por mes c 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será
armado cavalleiro, pelos seus serviços na armada da costa de Portugal,
do anno de i<)42, e, depois, nas fronteiras do Alcmtejo, até 1(14.^. De Si

de março de |(Í4N. io(i r

Alvará a Manuel de Sousa, natural da Fnxara do Bispo, termo de Torres \'edras,

filho de António Alves de Sousa, dos foros de escudeiro-ridalgo e caval-

leiro-ridalgo, com I too réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por
dia, indo a índia, onde scra armado cavalleiro, pelos seus serviços nas
duas armadas de 1*142, sendo uma d*ellas a que foi á Ilha Terceira.

—

De 2 de abril de MqS. ,,,^

Alvará a António de Moraes, natural de Lisboa, filho de Pedro \"asques, dos
foros de escudeiro tidalgo c cavalleirf»-tidn!go, Cf)m <|oo réis de t;i<jradia por
mes e i alqueire de cevada por dia, indo a InJia, onde scra armado
cavalleiro.— De 2 de abri! de i<'>48. 107

Alvará a Ixjurcnço Lc.ío, natural de Lisboa, filho do moco da camará Manuel
Alvares de !.cáo, dos foros de escudciro-lidalgo e cavalleiro-tidalgo. com
i.-íMK> reis de moradia por mes c 1 alqueire de cevada por dia, indo a

Índia, onde scra armado cavalleiro. — I)c 2 de abril de \u.\'^ c aposiilla

de I? de março de i'i4<j. (leve novo alvará, com salva, quando j.i servia

na índia. iJc 4 de março de i'Ó2
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Alvará a Manuel Ribeiro Roxo, residente na índia, natural de Chão de Couce,

íilho de Simão Rodrigues Roxo, dos foros de escudeiro-rtdalgo e caval-

leiro-tidalgo, com i-rioo réis de moradia por més e i alqueire de cevada

por dia, pelos seus serviços, como soldado e capitão, nas armadas, forta-

lezas e fronteiras d"aqueíle Estado, desde 1(122 até 1G41, e por se haver

também achado em Ormuz, em companhia de Nuno Alvares Botelho e

Rui Freire de Andrade.— De 2 de abril de 1(348. 107 í'

Alvará a Manuel Freire de Andrade, natural da Arruda, filho de Belchior Freire

de Andrade, cavalleiro-tidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

tidalgo, com icrioo réis de moradia por més e i alqueire de cevada por

dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.—De 18 de março de 1(348. 108

Alvará a Francisco Lopes de Gouveia, natural de Pousadas, termo de Lamego,

filho de Gaspar Jorge de Gouveia, dos foros de escudeiro-fidalgo e ca-

valleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por més e i alqueire de cevada

por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro—De 27 de fevereiro

de 1Õ48. 108

Alvará a Rafael da Rocha de Andrade, natural de Valença, filho bastardo de

Gaspar Rodrigues de Andrade, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com Noo réis de moradia por més e i alqueire de cevada por

dia, "indo ã índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de fevereiro de

1648. ioHp

Alvará a António da Fonseca Feio, natural de Mazagão, filho de Pedro da Fon-

seca Feio, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com ir 100

réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

pelos seus serviços alli, como soldado, desde 1640 até 1646.— De 27 de

fevereiro de 1648. 108 p

Alvará a João Alcoforado da Silva, natural de Soure, filho de Francisco Gomes
da Silva, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com moradia

e cevada ordinária, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de

fevereiro de 1648. 109

Alvará a Estevam de Crasto Siqueira, natural de Villa Franca de Xira, lilho de

Manuel de Crasto, cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-tidalgo e ca-

valleiro-fidalgo, com i.r2oo réis de moradia por més e 1 alqueire de ce-

vada por dia.— De 2 de março de de 1649. 109

Alvará a Belchior Correia .Monteiro, natural de Turquel, coutos de Alcobaça,

filho de Francisco Correia, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com moradia e cevada ordinária, indo a índia, onde será ar-

mado cavalleiro. De 2 de março de 1Õ49. '°y

Alvará aTheodosio AíTonso da Silva, residente na índia, natural de Cochim, lilho

do cavalleiro-fidalgo 'Ihcodosio da Gama, dos foros de escudeirutidalgo

e cavalleiro-fidalgo, com 1.^200 réis de moradia por més e 1 alqueire de

cevada por dia, pelos seus serviços em seis armadas, do Malabar, Norte

e Sul, desde i(')4o até i6^5, não vencendo, porem, moradia emquanto
servir no (Jricnte.— De 2 de março de 1049. (Km i3 de fevereiro de i()52,

foi lhe passado outro alvará, com salva, declarando que o agraciado se

chama Theodosio AtVonso da Silva, e nãoTheodosio da Fonseca da Silva). 109 t>

Alvará a Francisco Peixoto da Silva, cavalleiro fidalgo, natural de Lisboa, filho

de Baltasar Peixoto, também cavalleiro-tidalgo, ele\ando-lhc a moradia

a i.~.-'oo réis por més com 1 alqueire de cevada por dia, devendo ir a

Índia. De 2 de março de i<''49. 109;'
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Alvará a Lourenço Vieira Machado, natural do concelho de Bemviver, tilho de
Baltasar ^'iei^a da Fonseca, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavaileiro-

tidalgò, com 900 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia,

indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de fevereiro de 1649. 110

Alvará a Belchior dos Reis, moço da camará, natural de Caparica, lilho de
Gaspar Fernandes da Costa, elevando-o a escudeiro-tidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com moradia e cevada ordinária, indo á índia, onde será armado
cavalleiro, pelos seus serviços em otVicios da arte de navegação, e pelos

que prestou na barra de Goa, desde 1640 até ih^b.— De 2 de março
de 1O49. iio

Alvará a Manuel Fernandes Ferreira, filho de Manuel Fernandes, natural da
Lourinhã, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavallciro-lidalgo, com moradia
e cevada ordinária, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 5 de
março de 1649. 1 10 r

Alvará a João Vás Ferreira, irmão de Manuel Fernandes Ferreira, dos foros de
escudeiro-fidalgo e cavalleiro -fidalgo, com moradia e cevada ordinária, indo

a índia, onde será armado cavalleiro.— De b de março de i<)49. 110/'

Alvará a Gonçalo Mourão Machado, natural de Cabeceiras de Basto, filho de
Gonçalo de .Macedo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com 800 réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 5 de março de 1649. 110 v

Alvará a Manuel de Andrade Barreto, natural de Lisboa, filho de João Baptista

de Andrade, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com mo-
radia e cevada ordinária, indo a índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 10 de março de 1Ô49. 1 10 r

Alvará a António de .Mendonça, natural de Penamacor, filho natural de António
de .Mendonça, dos foros de escudeiro-tidalgo c cavalleiro-tidalgo, com ((oo

reis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 2 de março de ih^ij. iii

Alvará a Manuel Cardoso do Amaral, natural do concelho de Ferreiros, bispado
de Lamego, tilho de Jorge Cardoso de Fontes, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com moradia e cevada ordinária, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De u de março de i<)49. m
Alvará a Filipe Borges, natural de Scrnache do Bomjardim, filho de Francisco

.Mendes, dos foros de cscudeiro-hdalgo c cavalleiro-tidalgo, com i-^ioo

réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia,

onde scra armado cavalleiro.— De <> de março de ir)49. 1 1 1 r

Alvará .1 Mnucl de Oliveira Capão, natural do Campo de ^'allada. tilho de Do-
inini;os de Oliveira Capão, dos foros de escudciro-tidiílgo c cavalleiro-

fidalgo, com i.~ioo réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por

dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro, pelos seus serviços em
Ma/agão, desde i(')43 ate 1*14^.— De <i de março de i<">4i(. 1 1 1 r

Alvará a Jo^c Orrcia de Torres, natural de Li<>boa. filho de Lourenço Correia,

dos foro» de cscudeirf>fidalgo e cavalleiro iid.ilgo. com moradia c cevada
ordinária, indo a índia, onde será armado cavalleiro, pelos seus serviços

cm Ma/agão, desde i<'>4Í> aXú i''>4^, com armas c cavallo a gineta. — De 5

de marco de i<>49. 1 1 1 r
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Alvará a Baltasar Pinto, natural de Lisboa, lilho de João Pinto, dos foros de
escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com moradia e cevada ordinária,

indo á Índia, onde será armado cavalleiro.—De õ de março de 1649. 112

Alvará a Bartolomeu Pinto, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-fidalgo

e cavalleiro-fidalgo, com moradia e cevada ordinária, indo a índia, onde
será armado cavalleiro.— De b de março de 1Õ49. 112

Alvará a Manuel Coelho de Almeida, natural de Lisboa, filho de João Coelho
de Almeida, cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalqo, com \r-ioo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por
dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.—De 2 de março de 1049. \V2 u

Alvará a António Silvestre do Basto, natural de Lisboa, filho de Luis Silvestre,

dos foros de escudeiro-fidalgo e ca\alleiro-lidalgo, com moradia e cevada
ordinária, indo á índia, onde será armado cavalleiro, pelos seus serviços

no Algarve e no Alcmtejo, como soldado, sargento, alferes e ajudante,

desde 1(142 até i(34b.— De 6 de março de 1(349. (Teve outro alvará, com
salva, em 4 de março de i(")5>2. Por despacho do mordomo-mór, de 7 de
julho de i()(Jo, foi-lhe levantada a condição referente á índia, por havê-la

cumprido). 112 1'

Alvará a Simão de Paiva, natural de Pombal, filho de Simão de Paiva, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado caval-

leiro.—De 10 de março de 1649. ii3

Alvará a António do \'alle Fragoso, natural do Barreiro, comarca de Viseu, filho

de Filipe de Andrade, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo,

com \-T2bo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo
á índia, onde será armado ca\alleiro, pelos seus serviços na torre de

S. Gião, desde i()4i até i(34?, c, depois, em Tanger, até i()48.—^De i()

de março de 1649. (Por despacho do mordomo-mór, de 12 de março de

1(333, foi-lhe levantada a condição relativa á índia, por havê-la cumprido). 1 13

Alvará a Agostinho Coelho de Araújo, natural de Lisboa, filho de João Coelho
de Araújo, cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com i-Tooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por
dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De (> de março de 1(349. 1 13 i'

Alvará a Francisco Dantas, natural de Santa Maria de Oliveira, termo dos Arcos
de ^'alle de Vez, filho de Gonçalo Salgado, dos foros de escudeiro-fidalgo

e cavalleiro-fidalgo, com moradia e cevada ordinária, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 18 de março de i(>49. i i3 r

Alvará a Belchior Dantas, irmão do precedente, dos foros de escudciro-tidalgo

c cavalleiro-fidalgo, com moradia e cevada ordinária, indo a índia, onde
será armado cavalleiro.— De 18 de março de 1049. 114

Alvará a F"rancisco Duarte de Leão, natural de Collares, filho de João \'icente

.Miadas, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Soo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro. De ? de março de 1Õ49. 114

Alvará a \'iccntc Carvalho da Camará, natural de Castcllo Branco, filho de Diogo
Nunes da Camará e neto do cavalleiro-lidalgo Vicente Carvalho, dos
foros de escudeiro-tidalgo c cavalleiro-lidalgo, com i~()oo réis de moradia
por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo a Índia, onde será armado
cavalleiro.— De b de março de i(''49. 114
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Alvará a Martim AtTonso de Oliveira, natural do Campo de Vallada, filho de
Diogo de Oliveira Capão, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavallciro-

tidalgo, com ooo réis de moradia por mès e i alqueire de cevada por dia,

indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 6 de março de 164Q. 1141'

Alvará a André AfTonso Capão, natural do Campo de Vallada, filho de Domingos
de Oliveira Capão, dos foros de escudeirofidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com 900 reis de moradia por mès e i alqueire de cevada por dia, indo
á índia, onde será armado cavalleiro.— De •') de março de iii|>). 114 r

Alvará a Gregório Soares \'elloso, natural de Braga, tilho de Manuel Soares da
Mota, dos foros de cscudciro-tidalgo e cavalleiro-tidalgo, com i~<)oo reis

de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 22 de março de i<)49. ii5

Alvará a Lourenço de Albuquerque, natural da Freixiosa, termo de Azurara da
Beira, comarca de Viseu, hlho de .Manuel de .Vlbuquerque, dos foros de
escudeiro-tidalgo e cavalleiro-lidalgo, com irooo réis de moradia por mès
e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado caval-

leiro.— De i<S de março de 1Õ49. ii5 v

Alvará a Christovam do Amaral, natural de Armamar, filho de Christovam Car-
doso, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro fidalgo, com i-^ooo réis

de moradia por mès e i alqueire de cevada por dia, indo á InJia, onde
str.i armado cavalleiro.— De i-S de março de i<>4ij. ii3 r

Alvará a Domingos de Fontes de Mello, natural da ^'idigueira, filho de Marcos
Lopes, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro fidalgo, com irooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, mdo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 18 de março de uiqg. 116

Alvará a .António Fragoso de Borba, natural da \'idigueira. filho de André Fragoso,
dos foros de escudeirofidalgo e cavalleiro-tidalgo, com icrooo réis de
moradia por mès e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
ser.i armado cavalleiro. -De iH de marco de i'>4q. 116

Alvará a Francisco Soares da Serra, natural da \'idigueira, filho de André Fragoso,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com icooo réis de
moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De iS de março de 1Õ41). 116 v

Alvará a Rafael da (2osta Durão, natural de Lisboa, filho de António Rodrigues,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com moradia e cevada
ordinária, indo á índia, onde será armado cavalleiro, pelos serviços de
seu pac, cm ii^;^ e i<'>44, na provincia de Entre-Douro e-.Minho, onde foi

morto pelos inimigos.- De 22 de março de i<)4g. 117

Alvará a .Miguel Serrão Coimbra, natural da Ilha Terceira, filho de Filippe Serrão
do Quintal, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro fidalgo, com ooo
rei"* de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia,

onde scra armado cavalleiro.- De 17 de março de i<">4((. 117

Alvará 1 António de Freitas B.ibil.ui, natural de Alemquer, filho de Lourenço
Habil.io de I'imentel, cavalleiro (idalgo, dos foros de escudeiro fidalgo

c cavaliciro-fidalgf». com i.-aoo reis de moradia por mèn e 1 alqueire de
cevada por dia, indo ;i índia, onde será armado cavalleiro, em attençáo

aos seus serviços nas fronteiras do Alemtcjo. — De 1 !< de março de i<>49. 1
1

7
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Alvará a Luis de Abreu de Freitas, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-

íidalgo e cavaileiro-fidalgo, com i.rioo réis de moradia por mês e i al-

queire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De i3 de março de 1649. 1 17 í»

Alvará a Diogo Soares de Brito, natural de Évora, filho do cavaileiro-fidalgo

Thomás Soares de Brito, dos foros de escudeiro-hdalgo e cavalleiro fidalgo,

com icooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo

á índia, onde será armado cavalleiro.—De 24 de março de 1649. 117 v

Alvará a António Vaz de Sousa, natural do Tojal, concelho de Sattam, filho de

António Ferreira, dos foros de escudeiro-tídalgo e cavaileiro-fidalgo, com
icrooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 14 de março de 1649. 118

Alvará a Feliciano de Oliveira de Sousa, natural do concelho de Sattam, filho

de Pedro de Oliveira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavaileiro-fidalgo,

com icooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 14 de março de 1Õ49. 118

Alvará a João de Albuquerque, natural do concelho de Sattam, filho natural de

Manuel de Albuquerque Furtado, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavai-

leiro-fidalgo, com irooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada

por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 14 de março
de 1649. 118 V

Alvará a Jacome Machado de Miranda, natural do concelho de Felgueira, filho

de António Machado Barbosa, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavaileiro-

fidalgo, com i-rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por

dia, mdo á índia, onde será armado cavalleiro.^ De 24 de março de 1649. 118;'

Alvará a Francisco Leitão, natural de Sampaio, termo de Gouveia, filho de Fran-

cisco de Almeida, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavallciro-tidalgo, com
i-rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevfda por dia, indo a

índia, onde será armado cavalleiro.— De 17 de março de 1649. iiSf

Alvará a António de Sousa, natural de Albufeira, filho de Francisco de Sousa,

dos foros de escudeiro-tídalgo e cavaileiro-fidalgo, com moradia e cevada

ordinária, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 22 de março

de 1Õ49. 1 19

Alvará a António de Torres, filho de Miguel de Torres, cavaileiro-fidalgo, dos foros

de escudeiro-tidalgo c cavalleiro-lidalgo, com icioo réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde scra armado
cavalleiro. — De 17 de março de i(')49. 119

Alvará a Francisco Torres, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-fidalgo

e cavallciro-tidalgo, com i.noo réis de moradia por mês e 1 alqueire de

cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 17 de

março de 1049. 1 19 i»

Alvará a Luis Leite, natural de Guimarães, filho de Baltasar Leite, dos foros

de escudeiro-fidalgii e cavalleiro-lidalgo, com Soo réis de moradia por mês
c I alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado cavalleiro. —
De 2^ de março de 1649. 1 19 v

Alvará a .\ntoni<j Lopes Frazão, natural de Aveiro, filho de António Frazão,
dos foros de cscudciro-tidalgo c cavallciro-tidalgo. com 800 réis de mo-
radia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será

armado cavalleiro. — De 27 de março de i<')49. 119;'



MATRICULA DOS MORADORES DA CASA REAL 223

Folha»

Alvará a Kgas Monis da Silva, natural de Torres \'edras, filho de Francisco
Monis, dos foros de escudeiro-fidaigo e cavalieiro-fidalgo, com h3i réis

e 2 ceitis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.—De 22 de março de 1649. 120

Alvará a Francisco da Costa Osório, natural da Arreigada, filho de Domingos
da Costa de Azevedo, cavalleiro-hdalgo, dos foros de escudeiro e caval-

ieiro-fidalgo, com 900 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada
por dia, indo a Índia, onde será armado cavalleiro.— De 23 de março de
1649. 1201»

Alvará a António Coelho de Meirelles, natural de Villa Flor, filho de Manuel de
Alvarenga, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalieiro-fidalgo, com 800
réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 3i de março de i(")4(). 120 v

Alvará a .Manuel Pereira, natural de Castello Branco, filho de António Pereira,

dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalieiro-fidalgo, com moradia e cevada
ordinária, indo á índia, onde será armado cavalleiro, em attenção aos
serviços de seu pae, como sargento de uma companhia da ordenança da
referida villa, tendo ido, por vezes, em soccorro das fronteiras.— De 3i

de março de 1049. 121

Alvará a António Peres de Figueiredo, natural de Bobadella, filho de Manuel
Peres, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo. com 000 réis

de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 3i de março de 1649. 121

Alvará a Simão de Horta, natural da Atouguia, filho de Mendo Froes, cavalieiro-

fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com i-rioo reis

de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, mdo a índia, onde
será armado cavalleiro.— De 1 de abril de i<>49. 121 »»

Alvará a João Vieira, natural de Amarante, filho de Domingos Vas, dos foros de
escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mes e i

alqueire de cevada por dia, indo a Índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 1 de abril de i<'4o. 121 v

Alvará a Manuel da Rocha Mousinho, natural de Amarante, filho de Manuel
da Rocha Mousinho, dos foros de escudeiro-ridalgo c cavalleiro-lidalgo,

com Njo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo a

índia, onde será armado cavalleiro.— De 2 de abril de i<'»49. 122

Alvará a .Mendo de Froes, natural da Atouguia, rilho de Mendo FVoes, cavalieiro-

fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-ridalgo, com i.noo réis

de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, mdo a índia, onde
scra armado cavalleiro.— De 1 de março de i<Í4n. 122

Alvará a Manuel Dias de Matos, natural de Castello de ^'idc, filho de Gaspar
Gil Freire, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavallciro-lidalgo, com moradia
c cc\ada ordinária, indo a índia, onde será armado cavalleiro. De 1 de
março de 1(149. 122

Alvará ;• Manuel F'crreira, nctural de Aguada, comarca de Fagueira, filho de
(iabricl Th<imá"(. díu foros de escudeiro fidalgo c cavalleiro-tidalgo, com
>rx) reis de moradia por mé» e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia

onde ^ra armado cavalleiro. — De 24 de março de H>4m- 122 r



224 I.IVRO II

Folhas

Alvará a João de Beja Perestrello, filho de Estevão Perestrello Pessoa, natural

de Bragança, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com ic loo

réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro, pelos serviços de seu pae, como alcaide-

mór e capitão-mòr da referida cidade.—De 24 de março de 1G49. 122 t>

Alvará a António Falcão da Silva, moço da camará, tilho bastardo de António

Falcão da Silva, também moço da camará, dos quarenta do serviço do

Paço, elevando-o a escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo servir no Bra-

sil.— De 24 de março de if^q. 122 r

Alvará a Francisco Pinheiro de Faria, natural de Ourem, tilho de João Pinheiro,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de mo-

radia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De i de abril de 1049. I23

Alvará a João Pinheiro de Faria, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e i alqueire

de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.—De 1 de

abril de 1649. i23

Alvará a Bento de Aguiar Pereira, natural de Ourem, filho de Diogo Vás Pe-

reira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De i de abril de i()49. i23 p

Alvará a António de Azevedo Coutinho, natural de Celorico, filho de Paulo de

Azevedo Coutinho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com i.r200 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo

á índia, onde será armado cavalleiro.—De 1m de março de 1649. i23 i'

Alvará a Manuel de Campos Mergulhão, residente na índia, natural de ^'illa Vi-

çosa, filho bastardo de Gonçalo Mendes Mergulhão, cavalleiro-fidalgo e da

Ordem de (>hristo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
iC?3oo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, em
attenção aos seus serviços, desde lõqj até 11)4(1, nas armadas, fortalezas

e fronteiras d'aquelle Kstado, não vencendo, porem, moradia emquanto
nelle servir.— De 28 de março de i<>49. i23 v

Alvará a Manuel Durão, natural de Évora, coutos de Alcobaça, filho de António

Durão, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com moradia

c cevada ordinária, indo a índia, onde será armado cavalleiro.— De 01

de março de 1649. 124

Alvará a Manuel de Barros Pereira, natural de Viseu, filho de Manuel Lopes da

Fonseca, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Soo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde
será armado cavalleiro.— De h de abril de 11)49. 124 r

Alvará a Manuel da Costa Homem, natural de Niseu, filho natural de .Vntonio

Botelho da Costa, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i.rooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.— De (i de abril de i<i}9. 124/'

Alvará a .\ntonio Machado, natural da .Vlfandega da Fé, comarca da Torre de

.Moncorvo, filho de António .Machado, dos foros de escudeiro lidalgo c

cavalleiro-lidalgo, com Soo réis de moradia por mês e 1 alqueire de ce-

vada por dia, indo á índia, onde será armado cMv;illeiro. — De 2? de marco
de it>49. 123
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Alvará a Cosme de Brito, natural de Faro, filho bastardo de Francisco de Brito
de Carvalho, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-ridalgo, com 900
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,
onde será armado cavalleiro.— De 6 de abril de 1649. i25 r

Alvará a João Rebello de Figueiredo, natural de Viseu, filho bastardo de Nuno
Rebello de Castello Branco, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com irooo reis de moradia por mês e i alqueire de cevada por
dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 6 de abril de 1Õ49. laS p

Alvará a Lourenço Batalha, cavalleiro-fidalgo, natural de Lisboa, filho de Luis
Batalha, lambem cavalleiro-fidalgo, elevando-lhe a moradia a 1-^400 réis

por mês com 1 alqueire de cevada por dia, devendo voltar á índia, para
que a mercê haja elTeito, em attenção aos serviços que prestou na ar-

mada do Malabar, na do Norte e na que foi a Ceilão em 1643.— De 2 de
março de 1Õ49. • 126

Alvará a António de Oliveira da Costa, natural da Lousã, filho de balvador Ro-
drigues, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Soo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 12 de março de 1649. 126

Alvará a Francisco Bocarro, residente na índia, natural de Chaves, filho do caval-
leiro-fidalgo Francisco Bocarro, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com i.rSoo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia,

pelos seus serviços nas armadas, fortalezas e fronteiras daquellc Fstado,
desde 1618 até iõ38, não vencendo, porem, moradia emquanto servir no
Oriente, onde será armado cavalleiro.—De •"> de março de 1649. 12ÕI'

Alvará a Fernando Soares de Carvalho, natural de Lisboa, filho do moço da ca-

mará Lopo Soares de (Carvalho, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavlleiro-

fidalgo, com 900 reis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia,

indo á índia, onde será armado cavalleiro.^ De 9 de abril de 1649. 127

Alvará a .loão Botelho de Mesquita, natural de ^'illa Real, filho de Thomás Bo-
telho Correia, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i.rooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 9 de abril de 1(149. 127

Alvará a Christovam de Gamboa, natural de \'illa Viçosa, filho de António Mouro
de Andrada, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com i-rsoo
réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia,
onde ser.i .irmndo cavalleiro. -De <'i d" abril de 1Õ49. 127 v

Alvará a \'icLnte Ribeiro de Almeida, natural de F.lvas, filho de Filipe Leitão,
dos foros de escudeiro hdjlgo e cavulleiro-hdalgo, com Moo reis de mo-
radia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será
armado cavalleiro.— De 7 de abril de 1(140. 127 v

Alvará a Manuel de Avcllar, natural da Amieira, filho de Miguel Fernandes Se-
guro, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro fidalgo, com Noo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde
será armado cavalleiro.— De 7 de abril de 1(149. '2" i'

Alvará a António da Serra í.urado, natural da Lousã, filho de Baltasar Simões,
dos foros de cjcudeiro-fidalgo c cav.illciro fidalgo, com Hoo réis de mo-
radia por mes c 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será
armado cavalleiro. De 12 de março de 1649. 128
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Alvará a Bento da Costa, natural de Viseu, filho natural de João Loureiro de

Andrade, dos foros de escudciro-tidaigo e cavalleiro-tidalíío, com moradia
e cevada ordinária, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 9 de

abril de 1649. 128

Alvará a Lucas Barradas Sardinha, natural de Palmella, filho de Jorge Barradas

Sardinha, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com 900 réis

de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 18 de março de 1649. 128

Alvará a .Manuel Farinha Barradas, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com qoo réis de moradia por més e 1 alqueire

de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 18 de

março de 11140. 128 i>

Alvará a Manuel de Aguiar Tavares, natural de Lisboa, filho de Manuel de Aguiar
Tavares, moço da camará, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-

hdalgo, com qoo réis de moradia por més e i alqueire de ce\ada por dia,

indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 8 de abril de 1Õ49. 129

Alvará a Pedro Cardoso da Costa Mures, natural de Monforte do Alemtejo,

rilho de Manuel da Costa Mures, dos foros de escudeiroridalgo c caval-

leiro-tidalgo, com lO^ooo réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada

por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 11 de abril de

1649. 129

Alvará a João Valente, natural de Lisboa, filho do capitão Sebastião da Costa
\'alente, moço da camará, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavallciro-

tídalgo, com ()Oo réis de moradia por més e 1 alqueire de ce\ada por dia,

indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 10 de abril de i(>49. 129 i>

Alvará a .\ntonio Borges Ribeiro, natural de Alcoentre, filho de Ambrósio Fernan-

des Borges, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-ridalgo, com 800 réis

de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde
será armado cavalleiro.— De 11 de abril de 1649. 1291»

Alvará a Fernão de Pontes Peixoto, natural de Abrantes, filho de Martim da
Ponte Peixoto, dos foros de escudeiro-tídalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i.rioo réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 12 de abril de 1649. i3o

Alvará a Manuel Garcia, natural de Aveiro, filho de Francisco Garcia, dos foros

de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-ridalgo. com Soo réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado
cavalleiro.— De 9 de abril de 1Õ49. i3o

Alvará a .\ntonio Garcia, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-lidalgo e

cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por més c 1 alqueire de cevada
por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro. -De () de abril de it")49. i3o f

Alvará a Francisco Garcia, irmão dos precedentes, dos foros de escudeiro-ridalgo

e cavalleiro-ridalgo, com 800 réis de moradia por mes e 1 alqueire de ce-

\ada por dia, indo á índia, onde será armado casalleiro. l)e t) de abril

de it'>^9.
"

i3o v

Alvará a Manuel Casado de Mello, natural de Aldeia Gallega, rilho do cavalleiro-

tidalgo Francisco Casado, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-

tidalgo, com i.rjoo réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por
dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De i3 de abril de i(Í49. ' i3i
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Alvará a António Ferreira Pestana, natural de Lisboa, filho de Agostinho Fer-
reira e neto de Diogo Pestana, moço da camará, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-hdalgo, com 800 réis de moradia por mês e i alqueire
de cevada por dia, indo a índia, onde será armado cavalleiro.—De 10

de abril de lõ^o. i3i

Alvará a Gregório Godinho, natural de Thomar, filho de Manuel Godinho, dos
foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo réis de moradia
por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 9 de abril de 1Õ49. lii p

Alvará a .Martim de Orca de \'asconcellos, natural de Lisboa, filho natural de
Martim de Orca de Vasconcellos, dos foros de escudeiro-lidalgo e caval-

leiro-fidalgo, com 000 réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada
por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 14 de fevereiro

de iiiSo. i3i r

Alvará a Domingos de Freitas de Araújo, natural dos Arcos de Valle de\'ez, filho

de Pedro de Freitas de .\raujo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com irooo réis de moradia p(ir mês e 1 alqueire de cevada por
dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De i3 de fevereiro de
i63o. i32

Alvará a Manuel Monteiro, natural de Britiande, comarca de Lamego, filho de
Manuel de Almeida, dos foros de escudeim-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com irooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia,

indo á índia onde será armado cavalleiro.— De 14 de fevereiro de i('»5o. i32

Alvará a Marçal Pereira de Carvalho, natural de Lisboa, filho de Domingos Pe-
reira de Carvalho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
800 réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 14 de fevereiro de i(35o. i32 v

Alvará a Domingos Frazão de Meirelles, natural da Ribeira de Pena, filho de
Francisco Frazão, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
Qoo réis de moradia por més e i alqueire de ce\ ada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 22 de fevereiro de iGSo. i32 p

Alvará a .loão .Mendes de Abreu, natural de Leiria, filhf) bastardo de Bartolomeu
Mendes de Abreu, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i-rioo réis de moradia por mes e i alqueire de cevad.i por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 22 de fevereiro de i(').^o. i33

Alvará a M.mucl de Freitas Tisnado, moço da camará, morador cm .Mazagão, filho

do cavalleiro-fidalgo António de Freitas Tisnado, elcvando-o a escudeiro-

fidalgo c cavalleirrt-fidalgo, com i-r2oo réis de moradia por mes c 1 al-

queire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado cavalleiro, pelos

seus serviços naquclla praça, desde ii')3H até i<Í4Õ.— De 22 de fevereiro

de i<oo. i33 !

Alvará a Manuel de Azevedo de Sousa, njtural de Lisboa, lilho de António de
Azevedo Kocha, do> foros de escudeiro fidalgo c cavallcirf) fidalgo, com
Hoo réis de moradia |>or mes c 1 alqueire de cc\ada por dia, indo a índia,

onde será armado cavalleiro. — De 22 de fevereiro de i('>.^o. i34

Alvará a Jorge da Costa Barbosa, natural de Alcongosta, termo da (>)vilhã, filho

de Miguel Salgado Leitão, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com f)00 réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por
dia, indo a índia, onde será armado cavalleiro. De '• de marco de \i\bn.

(Por despacho do mordomo mór. de 14 de maio de i<õ<», foi lhe levantada
a condição de ir á índia c lá se armar cavallciroi.

i 34
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Alvará a Manuel da Veiga, natural de Villa Cortez, termo de Linhares, filho de

Jerónimo Ferreira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavaileiro-fidalgo,

com i©ooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo

á índia, onde será armado cavalleiro.—De 27 de fevereiro de i05o. i34 v

Alvará a Domingos de Brito, natural dos Arcos de Valle de Vez, filho de António

Pereira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavaileiro-fidalgo, com poo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo d índia, onde

será armado cavalleiro.— De ô de março de ibbo. i34 v

Alvará a Francisco Sarmento da Cunha, natural de Lisboa, filho de Francisco

Alberto, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavaileiro-fidalgo, com lííooo

réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á Índia,

onde será armado cavalleiro. — De 27 de fevereiro de iG5o. i35

Alvará a José Godinho Freire, natural de Lisboa, filho de Jerónimo Freire de

Andrade, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavaileiro-fidalgo, com i.rooo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 10 de março de ibòo. i35

Alvará a Sebastião de Pina Coelho, residente na índia, natural de Goa, filho de

Gaspar de Pina, cavaileiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavai-

leiro-fidalgo, com uTioo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada

por dia, que não vencerá emquanto servir naquelle Estado, onde se ar-

mará cavalleiro, em attcnção aos serviços ali prestados por seu pae.

—

De 10 de março de i6bo. i35 p

Alvará a Francisco Barbosa de Pina, irmão do precedente, de mercê idêntica

á feita a este.— De 10 de março de i65o. i35 i>

Alvará a Francisco Tavares da Fonseca, moço da camará, natural da Amoreira,

termo de Óbidos, filho de Bernardo do Rego, elevando-o a escudeiro-

fidalgo e cavaileiro-fidalgo, com lííioo réis de moradia por mês e i al-

queire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 10 de março de iG5o. i36

Alvará a João de Sampaio Delgado, natural de Lisboa, filho de Lourenço de

Sampaio Teixeira, cavaileiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e ca-

vaileiro-fidalgo, com i-rioo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada

por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 1 de março
de ib5o. «36

Alvará a Manuel da Silva Coelho, natural de Sobreira Formosa, filho de Ma-
nuel Antunes, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavaileiro-fidalgo, com mo-

radia e cevada ordinária, indo á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 2 de março de KOo. i36 v

Alvará a Pedro Alves Loureiro, natural da freguesia de S. Martinho de Quinhães,

termo de Montelongo, comarca de Guimarães, e filho de Francisco .\lvares,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavaileiro-fidalgo, com Suo réis de moradia

por mês e 1 alqueire de cevada por dia, devendo voltar á índia, ein atten-

ção aos seus serviços ali, havendo tomado parte, em i<">!^7, nos combates

contra os hollandeses na barra de Goa, e, depois, no Alemtejo, nas entradas

de Valverde, Alconchel e Villa Nova dei Frcsno. —De 7 de março de i65o. 1 36 v

Alvará a João de Mendonça Pereira, natural da Ilha Graciosa, filho de João Lobão
Botelho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavaileiro-fidalgo. com irooo
réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia,

onde será armado cavalleiro.—^De ib de marco de Hoo. 137
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Alvará a Manuel da Mota, natural da Chamusca, filho de Manuel da Mota, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com 900 réis de moradia
por mês e i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado ca-

valleiro.—De 22 de fevereiro de i65o. 187

Alvará a Salvador Landim de Castel-Branco, natural de Lisboa, filho natural de
Luis Landim Teixeira, cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-tídalgo

e cavalleiro-fidalgo, com irooo réis de moradia por mes e i alqueire de
cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.—De 19 de
março de iõ5o. iSy

Alvará a Manuel de Barros de Abreu, cavalleiro-fidalgo, natural de Ponte da
Barca, filho de António de Barros Malheiro, elevandolhe a moradia a

i.r3oo réis por mês e i alqueire de cevada por dia, devendo voltar á índia,

em attenção aos serviços que ali prestou, no governo do conde de Avei-

ras.— De i5 de março de i(J5o. i3-j v

Alvará a Jorge Neto Velloso, natural de Setúbal, filho natural de Jorge Neto
Parras e neto do cavalleiro-fidalgo (^hristovam Neto, dos feros de es-

cudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo. com 900 réis de moradia por mês e

1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 19 de março de iõ5o. iSy v

Alvará a Thomé Ribeiro de Andrade, natural do concelho de S. Christovam de
Nogueira, filho de Francisco Ribeiro de Andrade, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com icooo réis de moradia por mes e 1 al-

queire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.—De
19 de março de i<oo. i38

Alvará a Manuel de Figueiredo de Castel-Branco, natural de Arouca, filho de
Fagundo de Almeida \'elloso, dos foros de cscudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com i-rooo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por
dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro. — De 10 de março de i<35o. i38 v

Alvará a Francisco Soares de Carvalho, natural de Lisboa, filho de Lopo Soares
de Carvalho, moço da camará, dos foros de escudeiro fidalgo e Cíivalleiro-

fidalgo. Com 900 réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia,

indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 10 de março de i65o. i38 p

Alvará a Bento da Rocha de Barros, natural de Vianna (foz do Limai, filho de
António de Brito Correia, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com irooo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por
dia, mdo á índia, onde scra armado cavalleiro. —De 2(") de março de Kõo. i38 v

Alvará a Gaspar Soares, cavalleiro fidalgo, natural do termo de Guimarães, filho

de Gaspar Soares, elevandolhe a moradia a ir!<oo réis por mes e i al-

queire de cevada por dia, devendo ir á índia, para que a mcrcc haja

cffeito.- De 2<'> de março de i<'ôo. 139

Alvará a Simão Correia, natural da Merceana, filho de Vicente Correia, dos foros

de cscudeiro-fidalgo e caviílleiro-fidalgo, com Síkí réis de moradia por mes
e I alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado caval-

leiro.— De \b de março de i(")f>o. iSg

Alvará a .Manuel de Pina Malho, natural de Ourem, filho de Gregório Vieira,

dos foros de escudciro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com <>>o réis de moradia
por mes c 1 alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde scr.i armado
cavalleiro. I)c i^ de março de i<>.^o. «3»)»'
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Alvará a João de Paiva da Cunha, natural de Lisboa, filhe de João Machado,
cavalleiro-fidalgo e da Ordem de Christo, dos foros de escudeiro-fidalgo

e cavalleiro-fidalgo, com i®200 réis de moradia por mês e i alqueire de
cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 26 de
março de ibSo. i^gí^

Alvará a Manuel de Almeida, natural de Santos, termo de Viseu, filho de Ma-
nuel Coelho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde
será armado cavalleiro.—De 18 de março de i65o. 140

Alvará a Jacinto Carneiro de Figueiredo, natural de Viseu, filho de Miguel Mendes
Cardoso, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com icooo
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 18 de março de i65o. 140

Alvará a João de Araújo de Campos, natural de Lisboa, filho de Luis de Araújo,

cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
icooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.—De 22 de março de iG3o. 140

Alvará a Manuel de Resende de Paiva, natural de Santiago, concelho de Ancião,

filho de Domingos Resende, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com 900 réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia,

indo á índia, onde será armado cavalleiro.—De 24 de março de i65o. 140 v

Alvará a João de Oliveira, natural de Sant'Iago, concelho de Ancião, filho de Ma-
teus de Oliveira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
800 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.—De 24 de março de i65o. 140 v

Alvará a Simão da Veiga, natural de Lisboa, filho de Manuel da ^'eiga, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com i.rooo réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado ca-

valleiro.— De 27 de fevereiro de iioo. 141

Alvará a Luis Pacheco de Miranda, cavalleiro-fidalgo, natural de Lisboa, filho

de Francisco Ramos, também cavalleiro-fidalgo, elevando-lhe a moradia
a iC?40o réis por mês e i alqueire de cevada por dia, devendo voltar á

índia, para que a mercê haja elíeito, em attenção aos serviços que ali

prestou, como capitão da guarda do vice-rei, conde de Aveiras.— De 18

de março de i65o. 141

Alvará a Matias Ferrão de Castel-Branco, natural de^'iscu, filho de Manuel de

Mesquita Castel-Branco, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro lidalgo,

com iC20() réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada, por dia, indo

á Índia, onde será armado cavalleiro.— De iS de março de iG5o. 141 ;•

Alvará a Albano .Mouro de Figueiredo, natural de Lisboa, filho de Francisco Mouro
de Figueiredo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
900 reis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á Índia,

onde será armado cavalleiro.— De 10 de março de 1(00. 141 r

Alvará a Manuel Machado da Silveira, natural de Redondo, filho de João Paes
de Pina, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Soo réis

de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde
será armado cavalleiro.—De i5 março de i6?o. 141 v
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Alvará a Manuel Alvares de Lemos, natural da Arrifana de Sousa, termo de
Santarém, rilho de Francisco Fernandes, dos foros de escudeiro-ridalgo
e cavalleiro-tidalgo, com i-rooo réis de moradia por mês e i alqueire de
cevada por dia, indo á Índia, onde será armado cavalleiro.— De 29 de
março de Roo. 142

Alvará a António da Cunha da Costa, natural da Figueira, termo de Santarém,
rilho de António Jorge Canadas, dos foros de escudeiro-cavalleiro e ca-
valleiro-fidalgo, com moo réis de moradia por més e i alqueire de cevada
por dia, indo a índia, onde será armado cavalleiro.— De zq de março
de iõ5o.

"

I ^2

Alvará a Alexandre F"errão de Castcl-Branco, natural do concelho de Azurara,
rilho de Matias de Almeida, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-

ridalgo, com 800 réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por
dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de março de iioo. 142 v

Alvará a Estevão Caldeira, natural de Castello Branco, filho natural de Manuel
Gil Caldeira, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-ridalgo, com (joo

réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De ii de março de lõSo. 142 v

Alvará a Francisco Soares, natural de Mós, bispado de Lamego, rilho de .Manuel
Kiscado, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro ridalgo, com Moo réis

de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De nj de março de i65o. 142 v

Alvará a António de Tovar Galvão, natural da Atouguia. rilho de .Manuel de
Avellar, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-ridalgo, com 800 réis

de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro. — De \b de março de iodo. 143

Alvará a Bento Garcez do Couto, natural de Lisboa, filho de Diogo Antunes,
dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-tidalgo, com ir2oo réis de mo-
radia por més e i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será
armado cavalleiro, pelos serviços que prestou nas armadas da costa de
Portugal, dos annos de 164H e 1649, e na provincia do Alemtejo. — De 19
de março de iGf>o. 143

Alvará a António de Castro .Moraes, natural do Couto de Krado (sic; Couto
de Krvededo.'), comarca de Chaves, rilho natural de Gregório de Castro
Moraes, dos foros de escudeiro-ridalgo c cavalleiro-ridalgo, com i-rooo

réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.^ De i\ de março de lõbo. 143 p

Alvará a Gaspar Barradas, natural de Castro Verde, rilho de Brás de Barros,
dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-ridalgo, com Soo réis de mo-
radia por mes c 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De 2('> de março de i(35o. 143 »

Alvará a Duarte Esteves Amado, natural de Lisboa, filho de Jerónimo Amado,
dos foros de escudeiro ridalgo c cavalleiro fidalgo, com Sim> réis de mo-
radia por més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro. De 14 de março de \6bo. 144

Alvará a Manuel de Matos, filho de Duarte Esteves Amado, dos foros de cscu-
deiro-fidalgo c cavalleiro fidalgo, com Soo reis de moradia por mes c 1

alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde scra armado cavalleiro.

—

De af» de março de lôSo. 144
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Alvará a António Mendes Amado, filho de Duarte Esteves Amado, dos foros de

escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e

I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 26 de março de i65o. 144

Alvará a Pedro Leitão, natural de Penamacor, filho de Luis Esteves Ferreira,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooc réis de

moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De 19 de março de itoo. 144 p

Alvará a Thomé Botelho Roubão, natural de Cezimbra, filho de Luis Paes Bo-

telho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com icooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde

será armado cavalleiro.—De 18 de março de i65o. í44^

Alvará a Manuel Ferrão de Castel-Branco, natural do termo de Aldeia Gallega

da Merceana, filho natural de Marcos Ferrão de Castel-Branco, dos

foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis de mora-

dia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será ar-

mado cavalleiro.— De õ de abril de i65o. 144. P

Alvará a Álvaro de Azevedo, natural de Lisboa, filho de Manuel de Azevedo,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com iípooo réis de mo-
radia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De 22 de março de i6do. 145

Alvará a João Paes Ferreira, natural do Porto, filho de Manuel Ferreira Paes,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com iCTooo réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De 7 de abril de iG5o. 145

Alvará a Manuel de Figueiredo de Castel-Branco, natural de Senhorim, comarca
de \'iseu, filho de Manuel Fernandes de Figueiredo, dos foros de escu-

deiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 900 réis de moradia por mês e i

alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 6 de abril de i65o. 14^ "

Alvará a Sebastião Francisco, mestre dos carpinteiros da ribeira de Goa, natural

do Sei.\al, filho de Domingos Francisco, dos foros de escudeiro-fidalgo e

cavalleiro-fidalgo, com moradia e cevada ordinária, pelos seus serviços na

índia, desde i(>47, assim na arte de navegação, como na traça de navios

e galeões, no tocante á carpintaria, devendo armar-se cavalleiro.—De 6

de abril de ib5o. H^ "

Alvará a Francisco Soares de Araújo, natural de Lisboa, filho de Jorge Soares

de Araújo, cavalleiro-fidalgo, de idêntico foro, com i.rooo réis de moradia
por mês c 1 alqueire de cevada por dia.—-De i5 de março de iGbo. 14b v

Alvará a Luis Bernardes de França, natural de Lisboa, filho de João Bernardes,

dos furos de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-tidalgo, com Soo réis de moradia
por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 3 de abril de ifíbo. 146

Alvará a Francisco Soares Coelho, natural de Lisboa, filho do cavalleiro fidalgo

Gaspar Soares, dos foros de escudeiro-lidalgo c cavalleiro-fidalgo, com
i-rioo reis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo

ú índia, onde será armado cavalleiro.— De 7 de abril de lõSo. 14G
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Alvará a Manuel Lobo, natural de Vúla Viçosa, filho de Paulo Correia Monte-
negro, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo réis

de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde
será armado cavalleiro.—De i6 de abril de i65o. 146 v

Alvará a Christovam Pereira Manso, natural de Lisboa, filho do cavalleiro-fidalgo

Jerónimo Pereira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i-rooo réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, em atten-

ção aos seus serviços, desde 1(141 até 1Õ49, como soldado, sargento e alfe-

res, nas fronteiras do Alemtejo.—De 27 de janeiro de i65o. 14o v

Alvará a Francisco Dias, natural de Figueiró dos ^'inhos, filho de Manuel Simão,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com icooo réis de
moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro, pelos seus serviços no Brasil, onde tomuu parte nas
lutas contra os hollandeses, na armada da costa de Portugal, do anno de

1644, e no Alemtejo, onde combateu em\'alverde,A'ilIa Nova dei Fresno,
Alconchel e Montijo.— De 3i de março de i65o. 147

Alvará a António Dinis de Barros, natural de Lisboa, filho de Amador Dinis de
Barros, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Soo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 9 de fevereiro de i<J5i. 147 v

Alvará a João Correia Tarracusão, natural de Lisboa, filho de Domingos Correia,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com moradia e cevada
ordinária, pelos seus serviços na provincia de Entre-Douro-c-Minho, onde
tomou parte nalgumas entradas, que, em i<>48, se fizeram pelas terras dos
inimigos, e no Alemtejo.— De H de abril de iTõo. 147 u

Alvará a Jorge Ferreira de Carvalho, cavalleiro-fidalgo, filho de João Alexandre
de Carvalho, também cavalleiro-fidalgo, elevando-lhe a moradia a 1^200
réis por mes e i alqueire de cevada por dia, devendo ir á índia, para que
a mercê haja effeito.—De 9 de fevereiro de iG5i. 148

Alvará a Diogo Rodrigues Setúbal, morador em Maza^ão, filho de Manuel Dias

Setúbal, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com moradia e

cevada ordinária, pelos seus serviços naquella praça, como soldado e,

depois, com armas e cavallo, por espaço de mais de treze annos.—De iode
outubro de \hbi. 148

Alvará a Pedro da Costa de Faria, natural de Lisboa, filho de Manuel da Costa,

moço-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com qoo
réis de moradia por mes c i alqueire de cevada por dia, indo d índia,

onde será armado cavalleiro.— De 9 de fevereiro de i<Oi. 14S v

Alvará a Estcvam de Macedo, natural de Lisboa, filho bastardo de Manuel de
Macedo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo. com moradia
e cevada ordinária, indo á índia, onde será armado cavalleiro. — De 18

de fevereiro de i<Oi. i4(j

Alvará a João de Figueiredo Pacheco, natural da Ilha Terceira, filho de Miguel
Gonçalves, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo
réis de moradia por mes c i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.^ De 9 de fevereiro de i<Oi. 14^

Alvará a Aleixo Tavares da Fonseca, natural de Cascaes, filho de Francisco da
Ffinscc.T. dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgíi, com (>oo reis

de mes c i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde scrd

ar! iro.— De iH de fevereiro de i<oi. 149 í*
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Alvará a António de Figueiredo, irmão de Aleixo Tavares da Fonseca, dos foros

de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com <)oo réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.— De i8 de fevereiro de i63i. 149 v

Alvará a João Ferreira Brandão, natural do termo do Casal, comarca da Guarda,
filho de Martim Ferreira Brandão, dos foros de escudeiro-tidalgo e caval-

leiro-tidalgo, com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por

dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.—De 12 de abril de iõ5o. 149 v

Alvará a Bernardo de Abranches de Figueiredo, natural do termo do Casal,

comarca da Guarda, lilho de Marcos Brandão, dos foros de escudeiro-

tidalgo e cavallciro-fidalgo, com 900 réis de moradia por mès e 1 alqueire

de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.—De 12 de

abril de i63o. i5o

Alvará a Gaspar de Freitas de Abreu, natural de Lisboa, filho de Gaspar de

Abreu, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 900 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 28 de fevereiro de i65i. i5o

Alvará a Manuel de Barros de Miranda, natural de Lisboa, filho natural de Ma-
nuel de Miranda, cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-tidalgo e ca-

valleiro.fidalgo, com icioo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada

por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.—De 25 de fevereiro

de iGSi. IDO V

Alvará a Francisco de Brito, natural da Guarda, filho de Francisco Sanches, dos

foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com moradia e ce\ada or-

dinária, indo á índia, onde será armado cavalleiro.—De 5 de março
de 1(35 1. i5o V

Alvará a Álvaro Sardinha, natural de Monsanto, filho de Francisco Penalvo
Fanqua, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com moradia
e cevada ordinária, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 12

de março de iõ5i. iSi

Alvará a Francisco de Matos, natural de Lisboa, filho de Christovam de Matos,
dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Noo réis de mo-
radia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será

armado cavalleiro.—De 27 de fevereiro de iô5i. i5i

Alvará a António Carvalho da Cunha, natural da freguesia de S. Pedro de Bri-

lello, concelho de Celorico de Basto, comarca de Guimarães, filho de Fran-

cisco Fernandes, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-lidalgo, com
i-rooo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro, pelos serviços que prestou na provincia

Fntrc-Douro c-Minho, desde 1643 até iõ5o, nas occasiões de guerra.

—

De 2 de março de i<õi. i5i r

Alvará a João Carvalho da Cunha, irmão de António Carvalho da Cunha, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavallciro-fidalgo, com icrooo réis de mora-
dia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será

armado cavalleiro, pelos serviços que prestou na fronteira de Entrc-Douro-
c-Minho, desde it")4<") até u35o, nas occasiões de guerra.— De 2 de março .

de í(Oi. i5i *
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Alvará a Thomé de Mendonça da Silva, natural de Lisboa, tilho de Matias Coelho
da -^ilva, cavalleiro-tidalgo e da Ordem de Christo, dos foros de escu-

deírc-tídalgo e cavalleiro-tidalgo, com 1C400 réis de moradia por mes e

I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De «j de março de i ti? i

.

i Sa

Alvará a João Soares, natural de Lisboa, filho de Gaspar Paes, cavalleiro-tidalgo,

dos foros de escudeiro-lidaigo e caxalleiro-tidalgo, com moradia e cevada
ordinária, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 6 de março
de iõ?i. i32 i>

Alvará a Francisco de Amorim da Costa, natural de Belém, filho de Baltasar
Luis de Amorim, cavallciro-fidalgo, dos foros de escudeiro-lidaigo e ca-

valleiro-tidalgo, com Qoo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada
por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 7 de março de
i65£. i52 f

Alvará a Thomás Francês da Fonseca, natural de Torres Vedras, filho de Marcos
Francês \'ieira, dos foros de escudeiro-lidaigo e cavalleiro-lidalgo, com
moradia e cevada ordinária, indo á índia, onde será armado cavatleiro.

—

De 14 de março de i<"i5i. i63

Alvará a António Monteiro de Seixas, natural da Torre de Moncorvo, lilho de
Francisco Borges de Seixas, dos foros de escudeiro-lidaigo e cavalleiro-

tidalgo, com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia,

indo a índia, onde será armado cavalleiro.— De i3 de março de lõõi. ib3

Alvará a Thomé Freire, natural de Lisboa, filho de Francisco AíTonso, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com 700 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado ca-

valleiro.^ De 11 de março de iõ5i. 103

Alvará a José de Figueiredo de Vasconcellos, moço da camará, natural de Lis-

boa, lilho de (>ypriano de Figueiredo Vasconcellos, cavalIciro-fidalgo, dos
foros de cscudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com i-rooo reis de moradia
por mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.- De 10 de março de lõSi. i53 v

Alvará a João de Sousa de Lacerda, natural de Collares, filho de Gaspar de Sousa,
cavalleiro-lidalgo, dos foros de escudeiro-lidaigo e cavalleiro-lidalgo, com
i-rioo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.— De ib de março de i6?o e apostilla

de i3 de março de i<iri. ir- 3 ;•

Alvará a Dionísio Gameiro, natural de Ourem, residente na índia, cavalleiro,

lilho de Francisco João, elevando-o a cavalleiro-lidalgo, com moradia
e cevada ordinária, pelos serviços que prestou nas armadas, fortalezas

e fronteiras daquelle Kstado, desde HÍ2<> até i<>47, não vencendo, porem,
moradia cmquanio .ili sei\ir. -De 12 >lc m irco do i'''^i. 154

Alvará a Pedro Mf>reira Velho, natural de Lisboa, lilho de J'cdro Moreira Velho,
cavalleiro-lidalgo, dos foros de escudeiro fidalgo c cavalleiro-lidalgo, com
iCooo réis de moradia por mes e t alqueire de cevada pcir dia, indo A
índia, onde será armado cavalleiro.— De 11 de março de i<>.^i. 04

Alvará a Amador da Rocha, natural de Azévo, termo de Pinhel, lilho bastardo de
Francisco da Kocha, dos foros de escudeiro lidalgo c cavalleiro lidalgo.

Com moradia c cevada ordinária, indo á índia, onde scra armado ca-

valleiro.— De if» de março de iõí>i. \b\ v
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Alvará a Manuel Ribeiro Fialho, natural de Alvorninha, coutos de Alcobaça, filho

de Diogo Fialho, dos foros de escudeiro-fidalgo e ca\alleiro-fidalgo, com
goo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 20 de março de ibSi. 04 »>

Alvará a Manuel Ribeiro Fialho, elevando-lhe a moradia a ir 100 réis por mês
e 1 alqueire de cevada por dia, devendo ir á índia, para que a mercê
haja efléito.— De i3 de março de 1657. i55

Alvará a Francisco Vieira, natural de Lisboa, filho de Francisco Vieira, dos foros

de escudeiro-fidalgo e ca\ alleiro-fidalgo, com moradia e cevada ordinária,

indo á Índia, onde será armado cavalleiro.—De 16 de março de iGSi. i53

Alvará a Maninho Barbosa de Almeida, natural de Guimarães, filho natural de

Torcato Barbosa de Almeida, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com 900 réis da moradia por mês e i alqueire de cevada por dia,

indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 16 de março de i65i. ibb v

Alvará a José da F'onseca, natural de Lisboa, filho de Miguel da Costa, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.—De 18 de março de ib5i. \bb v

Alvará a .Manuel Fernandes da Rocha, natural da Certa, filho de Domingos
Fernandes, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com mora-
dia e cevada ordinária, indo á índia, onde será armado cavalleiro.-—De 20
de março de i65i. ibb v

Alvará a António de Magalhães de Araújo, natural de Caminha, filho de Fran-

cisco Martins de Araújo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com i.r3oo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, de-

vendo ir á índia, onde se armará cavalleiro. em attenção aos seus ser-

viços na província de Entre-Douro e-Minho, durante dois annos, nas occa-

siões de guerra.— De 22 de março de i65i. i56

Alvará a Carlos Stuart, cavalleiro-fidalgo, residente na índia, natural de Lisboa,

filho de Carlos Stuart, elevando-lhe a moradia a 10P400 réis por mês
e 1 alqueire de cevada por dia, pelos seus serviços naquelle Estado, e

também por lhe pertencerem os que Pedro da Costa Caldeira e Jorge
Gonçalves prestaram, nas suas armadas, fortalezas e fronteiras.— De iG

de março de it3?i. i5G v

Alvará a Álvaro Lopes Boto, natural de Valença, filho de Francisco Lopes Boto,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Soo réis de mora-
dia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será ar-

mado cavalleiro.— De iti de março de iõ5i. 1D7

Alvará a João Alves Migos, residente em Goa, filho do licenciado Sebastião Alves
Migos, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, que não vencerá em-
quanto servir na índia, onde se armará cavalleiro.— De 10 de março de
i<oi. 157

Alvará a António de Azevedo, natural de Espinhosa, filho de Manuel Cardoso,
dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Suo réis de mo-
radia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De b de março de 1631. 137
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Alvará a Diogo Rodrigues de Aguiar, natural de Penedos, tilho de Diogo Rodri-
gues, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-tidalgo, com 800 réis de
moradia por més e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será
armado cavalleiro. — De 21 de marco de lúbi.

Alvará a I^ourenço Pegado, moço da camará, natural de Lisboa, filho de Gil
Líjurcnço Pegado, cavalleiro-fídaign, dos foros de escudeiro-lidalgo c

ca\alleiro-tídaigo, com i.r'2í>o réis de moradia por mes c 1 alqueire de
cevada por dia, indo d índia, onde será armado cavalleiro.— De lô de
março de \hbi.

Alvará a Diogo Ferreira, natural de Azeitão, filho de Luis Ferreira, dos foros
de escudciro-fidalgo c cavalleiro fidalgo, com Soo reis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. De 22 de marco de i)oi.

Kolhas

ir? f

Alvará a Fernão Viegas Freire, natural de Villa Viçosa, filho de Andrc .Mestre
Freire, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-ridalgo, com -Soo réis

de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 22 de março de i65i. 107 r

Alvará a Francisco de Pina, natural de Klvas, filho de Pedro Alvares, dos foros
de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com moradia e cevada ordinária,

indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De i5 de março de i(')Di. i58

Alvará a Francisco de Pina, escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, natural de Elvas,
filho de Pedro Alvares, elevando-lhe a moradia a i-rooo réis por més c

I alqueire de cevada por dia, devendo ir á índia, para que a mercê haja
effeito.— De 21 de fevereiro de uV?-. (Por despacho do mordomo-mór,
de 3o de janeiro de i<'Ó7, lhe foi levantada a condição de ir á Indiai. i38

Alvará a Domingos Alvares Guerra, natural da Povoa, filho de Domingos Dias,
dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia
por més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 21 de março de itJ5i. if)8

Alvará a Francisco Rodrigues da Cunha, natural do Pinheiro, filho de Gregório
Rodrigues, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis

de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 21 de março de lÔDi. i58

Alvará a Luis de Andrade Coelho, natural de Pcnedono, filho de Pedro Gil, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com Noo réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, in^o á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 21 de março de iG5>i. iS8r

Alvará a António Pereira, natural do Bombarral, termo de Óbidos, filho de Bar-
tolomeu Pereira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo. com
800 réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo a índia,

onde será armado cavalleiro.— De 22 de março de i65i. ibS p

Alvará a Manuel Pestana, natural de Lisboa, filho de António Ribeiro da .Mota,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com (»oo réis de mo-
radia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo á fndia, onde será
armado cavalleiro.- De 1'") de marco de i<J5i. 09

INI

•'^)
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Alvará a Dinis Ferreira, natural de Azeitão, filho de Luis Ferreira, dos foros de

escudeiro-hdalgo e cavalleiro-tidalgo, com 800 réis de moradia por mês
e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado caval-

leiro.— De 22 de março de \õi-z. i5() r

Alvará a Francisco Telles, natural de Lisboa, filho de Manuel do Olival, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis de moi adia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado ca-

valleiro.—De 16 de março de i65i. i^ç)!'

Alvará a António Marques, morador em Lisboa, filho de António Marques, dos

foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com moradia e cevada

ordinária, indo á índia, onde será armado cavalleiro, pelos serviços que

prestou em otiicios da arte de navegação, desde 1G29 até i65o.—De 18 de

março de iG5i. iCo

Alvará a Gonçalo de Almeida, natural de Salreu, bispado de Coimbra, filho de

António de Almeida, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com Qoo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo

á índia, onde será armado cavalleiro.—De 20 de março de i(J5i. iGo

Alvará a António Carvalho, natural de Borba, filho de Fernão Velho Je Carvalho,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De 22 de março de i65i. iGo

Alvará a Luis Collaço, natural de Faro, filho de Manuel Mendes Neto, dos foros

de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com utooo réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado ca-

valleiro.—De 18 de março de iG5i. 160 r

Alvará a António Correia de Figueiredo, natural de Lisboa, filho de JoãoThomás
de Miranda, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com mo-
radia e cevada ordinária, indo á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De i D de março de i(')5i. 160 v

Alvará a Gaspar Machado de Castro, natural de Caminha, filho de Gaspar Ma-
chado de Castro, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com
i.rooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 21 de março de 1(01. ibi

Alvará a José Soares, natural de Lisboa, filho natural de Francisco Soares de

Albergaria, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-rooo

réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada. por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De i(') de março de iO?i. i(ii

Alvará a João Quaresma Bocarro, natural de Tanger, filho do capitão João Bo-

carro Quaresma, cavalleiro-fidalgo e do habito de Christo, dos foros de
escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.fooo réis de moradia por mês
e I alqueire de cevada por dia, devendo ir á Índia, para que a mercê haja

elTeito, pelos .seus serviços, como soldado, naquella cidade.—^De 11 de

março de ibSi. lOi

Alvará a .Manuel Pinheiro, natural de Lisboa, filho de Gonçalo Pinheiro, dos

foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro:fidalgo, com Sou reis de moradia
por mês e i alqueire de cevada por dia, indo a Índia, onde será armado
cavalleiro.— De 26 de março de i65i. iGf v



MATRICULA DOS MORADORES DA CASA REAL 23g

Folhas

Alvará a Jacinto de Almeida, natural do concelho de Pereira, filho de João Pinto
de Almeida, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-tidalgo, com irooo
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo a índia,

onde será armado cavalleiro.— De 20 de março de i(33i. iGi i'

Alvará a Domingos Lourenço, natural de Lisboa, filho de Fernão Lourenço
Homem, dos foros de escudciro-ridalgo e cavalleiro-fidalgo, com <Soo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia.— De lõ de março
de 1(35 1. 1Õ2

Alvará a Bernardo Serra de Figueiredo, natural de Pombeiro e residente na
Ilidia, tilho de Bernardo da Serra de Figueiredo, dos foros de escudeiro-

lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo réis de moradia por mes e 1 al-

queire de cevada por dia, pelos seus serviços naquelle Estado, on !.• se

armará cavalleiro, não vencendo, porem, moradia emquanto nelle servir.

—

De 3 de março de noi. 162

Alvará a João de Araújo natural de Coimbra, filho de André de Araújo, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.—De 24 de março de ibSi. 162 v

Alvará a Francisco de Oliveira, natural de Murça, filho de Francisco de Medina,
dos foros de cscuJeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de mo-
radia por més e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De 28 de março de ihbi. i<J2 v

Alvará a António Alvares, natural de Castellu de ^'ide, filho de iManuel Alvares,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de mora-
dia por més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De 24 de março de ihbi. 162 v

Alvará a Francisco de ,\breu Castel-Branco, natural de Viseu, filho de Simão
de Abreu de Castel-Branco, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com (|oo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por
dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 28 de março de i'õi. i63

Alvará a João Machado de Miranda, natural de Guimarães, filho natural de Fstc-

vão .Machado de .Miranda, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-

fidalgo, com i-rooo réis de moradia por més e i alqueire de cevada por
dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.—De 24. de março de iii3i. i63

Alvará a Jerónimo Rodrigues de Figueiredo, natural do concelho de Monsão,
filho natural de Sebastião Rodrigues de Figueiredo, dos foros de escu-

deiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com r>oo réis de moradia por mes e i

alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 24 de março de i''>.^r. iú<

Alvará a Francisco da Silva, natural de Cascaes, filho de Estevão Rodrigues, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavallciro-lidalgo, com i|Oo réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 27 de março de lõbi. i»33 i>

Alvará a Co^me de Freitas de Sampaii», natural de Lisbiia, filho de Francisco
de Freitas Jc Sampaio, cavalleiro-tidaign, dos foros de escudeiro-fidalgo

e cavallciro-fid ' • -"m i-Tooo reis de moradia por '"'^ '•
1 alqueire de

cevada yx>r di índia, onde scnl armado c l3c 2N de
m '

i

'

' 'o de ir .1 Jiuia, por despacho
d' 1(33 r
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Alvará a Sebastião Pereira, natural da Ilha Terceira, filho de Manuel Rodrigues

Cavaco, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-tidalgo, com 800 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde

será armado cavalleiro.— De 24 de março de i65i. J(J4

Alvará a Dio^o Gentil de Carvalho, natural de Lisboa, filho de Manuel de Car-

valhot dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com 800 réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde

será armado cavalleiro.—De 28 de março de i63i. 1Õ4

Alvará a António Nunes, natural de Gallizes, bispado de Coimbra, tilho de Simão

João, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-tidalgo, com 800 réis de

moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde

será armado cavalleiro.—De 27 de março de i65i. 164

Alvará a Manuel Ribeiro, natural de Lamego, filho de João Pereira, dos foros

de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-tidalgo, com 800 réis de moradia por mês

e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado caval-

leiro.— De 23 de março de ib5i. 164»'

Alvará a Francisco Gomes Borges, natural do termo de Ourem, filho de António

Gomes, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-tidalgo, com 900 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde

será armado cavalleiro.— De 28 de março de 103 1. i6^ v

Alvará a João Velho de Moraes, natural de Setúbal, filho de Nuno Alvares Pe-

reira e neto do cavalleiro-fidalgo Gomes Neto Pereira, dos foros de es-

cudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com loooo réis de moradia por mês

e I alqueire de cevada por dia," indo á índia, onde será armado caval-

leiro.— De 8 de março de i65i. '^H "

Alvará a Manuel de Queiroz, residente na índia, natural de Prime, termo de

Viseu, filho de Thomé Francisco, dos foros de escudeiro-tidalgo e caval-

leiro-fidalgo, com moradia e cevada ordinária.— De 27 de março de iG5i. i(j5

Alvará a José Ferreira da Fraga, natural de Celorico, filho de António Ferreira,

dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis de

moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.—De 22 de março de 1(33 1. iG3

Alvará a .Miguel Osório Cabral, natural de Celorico, filho de Manuel Velloso

Cabral, dos foros de escudciro-lidalgo e cavalleiro fidalgo, com i.rooo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 22 de março de iub\. i65

Alvará a Francisco Pessoa Marim, natural de lentugal, filho de Gaspar Pessoa

Marim, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com ()Oo réis

de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde

será armado cavalleiro.— De 2X de março de ir)3i. iG5 v

Alvará a Lucas Luis de Oliveira, natural de Lisboa, filho de Luis Borges da Costa,

cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com
i.r3oo réis de moradia por mês e i alqueire de cc\ada por dia, indo á

Índia, onde será armado cavalleiro.— De 29 de março de it)3i. i65 v

Alvará a António Pereira de Castro, natural de Monsão, filho natural de João Go-

mes Pereira Barbosa, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo,

com ! -000 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, inJo

á Índia, onde será armado cavalleiro.— De 24 de março de i63i. i65 P



MATRICULA DOS MORADORES DA CASA REAL 241

Folhas

Alvará a Francisco Soares Pereira, natural do termo de ^'aIença do Minho, lilho

natural de Luis Soares Pereira, dos foros de escudeiro-tidalgo e caval-

leiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada
por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 24 de março de
i65i. 166

Alvará a Domingos ^'elloso Cabral, natural de Celorico, filho de João Ferreira,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo réis de
moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.—De 22 de março de i63i. 166

Alvará a Thomé de Gouveia, residente na índia, filho do moço da camará Pedro
de Gouveia, dos foros de escudeiro-lidaigo e cavalleiro-lidalgo, com 000
réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, pelos seus serviços

naquelle Estado, onde se armara cavalleiro, não vencendo, porem, moradia
emquanto nelle servir.—De 22 de março de i63i. 166 u

Alvará a António de Sousa, natural de Celorico, tilho de Diogo de Sousa Osório,
dos foros de escudeiro-lidaigo e cavalleiro-lidalgo, com Noo réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será
armado cavalleiro.— De 23 de março de i(35i. \66 v

Alvará a Francisco Barbosa, natural de Lisboa, filho de João Barbosa, cavalleiro-

fidalgo, dos foros de escudeiro-fidaigo e cavaileiro-fidalgo, com moradia
e cevada ordinária, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 22

de março de i<oi. 167

Alvará a António de Almeida, natural de Lisboa, filho do moço da camará .loão

de Barros, dos foros de escudeiro-fidaigo e cavaileiro-fidalgo, com irooo
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia e ser lá armado cavalleiro. - De 2S de fevereiro de 1640.

(Porque perdeu este alvará, se lhe passou outro, com salva, em 24 de
março de iô5i). 167

Alvará a João Barbosa, natural de Lisboa, filho de Francisco Nunes Botelho

e neto do cavaileiro-fidalgo Luis Nunes, dos foros de escudeiro-lidaigo

e cavaileiro-fidalgo, com Moo réis de moradia por mes e i alqueire de ce-

vada por dia, devendo ir á índia e ser lá armado cavalleiro.— De 2<j de

março de i65i. 167 v

Alvará a João Barbosa, natural de Lisboa, filho de Francisco Nunes Botelho c

neto do cavaileiro-fidalgo Luis Nunes, elevando lhe a moradia a i-rooo

réis por mes e i alqueire de cevada por dia. em attenção aos seus serviços

em Angola, desde iiiSi até i<i5.^, devendo ir .1 índia c ser l:í .-irni.ido c.i-

vallciro.— De r) de março de 1634. it'>7 r

Alvará, com salva, n João Barbosa, natural de Lisboa, filho de Francisco Nunes
Botcllio c neto do cavalleiro fidalgo I^uis Nunes, ordenando o cumpri-

mento dos de 2n de março de i<.oi c 9 de março de i<'Ô4, que lhe di/em
respeito, visto haver ido á índia em 1(04. De 2<") de agosto de \U-u. lôj i>

Alvará a Salvador Pinheiro, natural de Villa Verde, comarca do Porto, filho de
Christovam Gonçalves, dos foros de cscudciro-fidalgo c cavalleiro fidalgo,

com Síxí reis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo

a índia, onde scra armado cavalleiro, — l)c 2<t de março de i<>?i. ifi8
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Alvará a Paulo Pereira de Carvalho, natural de Darque, nlho de João Pires,

dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-tidalgo, com 900 réis de mo-

radia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será

armado cavalleiro.—De 28 de março de i65i. 168

Alvará a Francisco Soares, natural de Vianna, filho de Barbane (?) Soares, dos

foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia

por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será ar-

mado cavalleiro. — De 28 de março de i65i. 168

Alvará a Manuel Fernandes Bandeira, natural de Vianna, filho de João Fernan-

des, dos foros de cscudeiro-ridalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de

moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde

será armado cavalleiro.— De 28 de fevereiro de lò;"!. 168 i'

Alvará a António de Sá Cabral, natural de Fronteira, filho de AíTonso Gonçalves

Tenoeiro. dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com (joo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde

será armado cavalleiro.—De 23 de março de ibSi. 168 r

Alvará a António Leão, natural de Soure, filho de Jorge Leão, dos foros de

escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com ijtioo réis de moradia porrnês

e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro,

pelos seus serviços na armada que foi de soccorro ao Brasil em 1647,

e, como soldado e alferes de uma companhia, nas fronteiras do Alem-

tejo.—De 14 de abril de i65i. 1C9

Alvará a António de Saldanha, natural de Lisboa, filho de Gaspar de Saldanha,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com iCooo réis de

moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde

será armado cavalleiro.— De 24 de março de ibbi. 169

Alvará a João Duarte Cabral, natural de Condeixa-a-Nova, filho de João Duarte,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com ijoo réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será

armado cavalleiro.— De 29 de março de iõ3i. 169 r

Alvará a Inácio da Fonseca, natural de Évora, filho de Luis da Fonseca, dos

foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com ()00 réis de moradia

por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será ar-

mado cavalleiro.— De 29 de março de lúbi. 169 y

Alvará a Gaspar de Sousa de Seabra, natural de^"illar, bispado do Porto, filho de

Gaspar Rodrigues, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro tidalgo,

com icooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo

á índia, onde será armado cavalleiro, pelos seus serviços, como soldado,

na capitania de Cacheu, durante seis annos.—De 29 de março de i65i. 170

Alvará a Pedro Gomes da Silva, natural de Amarante, filho de Manuel de Sousa

Pereira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com i.rioo

réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, indo á Índia,

onde será armado cavalleiro.— De 3o de março de itJM. 170 i>

Alvará a Rodrigo Pinto de Sousa, natural de .\marante, filho de Manuel de Sousa,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com icrioo reis de

moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde scra

armado cavalleiro.— De 3o de marco de iioi. 170 >>
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Alvará a André Machado, natural de Negrellos, comarca do Porto, filho de André
Machado, dos foros de escudeiro-hdalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.—De i de abril de lõSi. 170 v

Alvará a Manuel Cardoso de Miranda, natural do termo de Torres \'edras, filho

de Joáo Cardoso, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
800 réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, indo a índia,

onde será armado cavalleiro.— De 24 de março de lõSi. 171

Alvará a Luis de Moraes de Carvalho, escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, na-

tural de Lisboa, filho de Lourenço Moraes de Carvalho, escrivão dos
Contos do Reino, elevando-lhc a moradia a ir3oo réis por mes cum a

cevada ordinária, pelos seus serviços no Brasil, nas armadas da costa

de Portugal, em Elvas e na província de Entre-Douro-e-Minho, devendo
ir á índia e ser lá armado cavalleiro.— De 29 de março de 16? i. 171

Alvará a Luis de Moraes de Carvalho, escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, ele-

vando-Ihe a moradia a 1-^400 réis. pelos seus serviços na província de
Trás-os-Montes, em i<")53 e HI54, devendo ir á índia e ser lá armado ca-

valleiro.—De b de fevereiro de lúbb. 171 v

Alvará a .Manuel Dias Borges, natural do Barrai, comarca do Porto, filho de
Francisco Dias, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com qoo
réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.—De 3o de março de i05i. 171 r

Alvará a André Amado de Abreu, residente na índia, filho de Manuel Amado,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-rioo réis de mo-
radia por més e 1 alqueire de cevada por dia, pelos seus serviços naquelle

Estado, onde se armará cavalleiro, não vencendo, porem, moradia em-
quanto se conser\ar no Oriente.— De 14 de novemoro de lOSi. 172

Alvará a António Correia Botelho, moço da camará, filho de João Correia

de . . . (':) natural de Espinhal, dos foros de escudeiro-tidalgf) c caval-

leiro-fidalgo, com i-rooo réis de moradia por mes c 1 alqueire de cevada

por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 3i de janeiro

de IÕ52. 172

Alvará a Pedro de Albuquerque, natural de Lisboa, filho natural do Dr. Vicente

de Albuquerque, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, cnm
irooo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.—De 3o de março de i(5di e apostilla

de I de fevereiro de 1*02. 172

Alvará a João Baptista da Costa, moço da camará, filho do cavalleiro-fidalgo

Lazaro Pires, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i.noo réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 10 de fevereiro de ii').^2. 172 v

Alvará a Simão da Costa, natural de Lisboa, filho de Sebastião da Costa, moço
da camará, do serviço do Paço. dos foros de escudeiro- tidalg» e cavalleiro-

fidalgo, com iro<X} réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia,

indo a índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de fevereiro de 11.02. 172 r

Alvará a Amaro da Costa, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-fidalgo

c cavallcirf>-hdalgo, com irioo réis de moradia por mes c 1 alqueire de
cevada por dia. indo a índia, onde scra armado cavalleiro. — De 20 de

fevereiro de i'»52 173
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Alvará a Amaro Moreira Camelo, cavalleiro da Ordem de Christo, filho de

Bartolomeu Moreira, natural da Torre de Moncorvo, dos foros de escu-

deiro-hdalgo e cavalleiro-tidalgo, com i^íooõ réis de moradia por mês e

I alqueire de cevada por dia/indo d índia, onde será armado cavalleiro,

pelos serviços que prestou no Alemtejo, era 1648 e 1649, nas occasiões

de guerra.— De 20 de fevereiro de i652. 17^

Alvará a Constantino de Mesquita da Silva, natural de Lisboa, filho de João de

Mesquita da Silva, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com moradia e cevada ordinária, indo á índia, onde será armado caval-

leiro.—De 19 de fevereiro de lòbz. i?^

Alvará a António de Mesquita da Silva, irmão do precedente, dos foros de es-

cudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidago, com moradia e cevada ordinária.

—

De 19 de fevereiro de i652. 17^ **

Alvará a João Baptista do Valle, natural de Miranda, filho de Francisco Fernan-

des do^'alle, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com ic?>3oo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro, pelos serviços que prestou na guerra do

Brasil, por espaço de quatorze annos, tendo ficado captivo dos hoUande-

ses, e na província do Alemtejo.—De 19 de fevereiro de iG52. 178 P

Alvará a João Henriques de Avis, natural da Enxara do Basto (ou do Bispo?),

termo de Torres ^'edras, filho de Francisco Leal Henriques, dos foros de

escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e

I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 22 de fevereiro de i652. I74

Alvará a Manuel Godinho de Seixas, natural do concelho de Bemviver, filho de

Jorge Godinho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.—De 19 de fevereiro de i6?2. 1/4»'

Alvará a Cosme de Faria Beliago, natural de Braga, filho natural de .\ntonio

de Faria Botelho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
900 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.—De 26 de fevereiro de iG52. 174 p

Alvará a Rafael Cardoso de Sousa, natural de Lisboa, filho do cavalleiro-fidalgo

Pedro Cardoso, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i.rooo réis de moradia por mês e i alqueire de ce\ada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de fevereiro de i652. 174 v

Alvará a Valentim da Silva de Almeida, cavalleiro da Ordem de Sani'Iago, natural

de Lisboa, filho de Gregório da Silva de Almeida, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 1 rooo réis de moradia por mês c 1 alqueire

de cevada por dia, indo a índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de

fevereiro de ibb2. 17^

Alvará a António Jorge, moço da camará, natura! de Montemór-o-Novo, filho

de Álvaro Dias, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com
ijrooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, pelos

seus serviços na índia, desde Kqf» até itmi, tendo naufragado e estado

preso no regresso, devendo ali voltar e ser lá armado cavalleiro.— De 22

de fevereiro de 1632. i^i
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Alvará a Diogo de Almeida, natural de Arcozêllo, comarca de Lamego, filho de
Diogo de Almeida, dos foros de escudeiro-ridaigo e cavalleiro-tidalgo, com
900 réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,
onde será armado cavalleiro.—De -22 de fevereiro de i652. i-5

Alvará, a Francisco de Sá de Mendonça, natural de Lisboa, filho de Rodrigo de
Sá de Mendonça, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-hdalgo, com
800 réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á
Índia, onde será armado cavalleiro.— De 22 de fevereiro de ib52. i-5 f

Alvará a Manuel de Sá de Mendonça, irmão de Francisco de Sá de Mendonça,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia
por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 22 de fevereiro de iõ52. 1-5 v

Alvará a Manuel da Silva Pereira, natural de Sousa, comarca de Esgueira, filho

de António Ribeiro, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com iroDo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia,

indo á índia, onde será armado cavalleiro, pelos seus serviços em Ceuta,
como soldado.—De 20 de fevereiro de i652. 176

Alvará a Pedro Leite de Azevedo, natural de Penella, filho de Domingos da Costa
Soares, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo com qoo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 19 de fevereiro de 1CÓ2. ijô

Alvará a Luis Ferreira Zuzarte, residente na índia, filho de Luis Ferreira Zu-
zarte, cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo,

com icooo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia,

pelos serviços que ali prestou, em quatro armadas.— De 20 de fevereiro

. de i652. 1-6 r

Alvará a António de Almeida, moco da camará, natural de Lisboa, filho de Ma-
nuel de Almeida, cavalleiro-hdalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e caval-

leiro-fidalgo, com i.r2oo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada
por dia, indo a Índia, onde será armado cavalleiro.-— De ly de fevereiro

de 1622. 1^6 p

Alvíirá a Francisco Faisca Preto, natural de Proença, comarca de Castello Branco,
filho de Francisco Fernandes Preto, dos foros de escudeiro-fidalgo e caval-

leiro-fidalgo, com Hoo réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por
dia, indo á Índia, onde será armado cavalleiro.— De 2<') de fevereiro de
i652. ,77

Alvará a João Soares Freire, natural de Almada, filho de Crispim Soares, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia
por més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado
cavalleiro.— De 19 de fevereiro de i(oj. 177

Alvará a Brás Botelho de Figueiredo, moço da camará, natural do Carregal,
termo de Caria, comarca de Lamego, filho de João de Figueiredo da
Costa, dos foros de escudeiro-fidalgo e ca\allciro-fidaIgo, com i.*'4on réis

de moradia por mes c 1 alqueire de cc\ada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro. — De 7 de março de i<02. 177

Alvará a Lucas Borges Figuciríja, natural de Lisboa, filho de Ventura Borges Fi-

gueirõa, dos foros de escudeiro-fiJíiigo e cavalleiro-tidalgo. com Hoo réis

de moradia por més e 1 alqueire Jc cevada por dia, indo a Indi.i. onde
scra armado cavalleiro.- De 2»"i de fexereiro de ibbi. iTT r
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Alvará a Vicente Rodrigues de Alvarenga, natural de Montemór-o-Novo, filho

de António Rodrigues de Alvarenga, dos foros de escudeiro-fidalgo e

cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis de moradia por mês e i alqueire de

de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 29 de

fevereiro de i652. ^77 ''

Alvará a Francisco Ribeiro da Fonseca, natural de Lisboa, filho de Vicente Ri-

beiro, elevando-o de moço da camará, foro que lhe tinha sido concedido

com a condição de ir á Índia em 1646, a escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, cora icooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por

dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro, em attenção aos seus

serviços, como alferes de uma das companhias dos terços de Lisboa.

—

De 20 de fevereiro de i652. 178

Alvará a Luis de Vianna Lobo, natural de Azeitão, filho de André Vianna Lobo,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com goo réis de mora-

dia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será ar-

mado cavalleiro.— De 29 de fevereiro de i652. 178

Alvará a Bento da Silva Ferro, natural de Santarém, filho de Lucas de Siqueira

da Cunha, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 22 de fevereiro de iGba. 178 »>

Alvará a António Soares de Macedo, natural de Sinde, filho do rnoço da camará

João Rodrigues de Macedo Varella, dos foros de escudeiro-fidalgo e ca-

valleiro-fidalgo, com i.rioo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada

por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 29 de fevereiro

de i()52. (Levantada a condição de ir á índia e ser lá armado cavalleiro,

Êor havê-lo sido pelo capitão de Goa, Francisco da Sil\a Souto Maior,

lespacho do mordomo-mòr, de 12 de outubro de \bbb). 178 p

Alvará a António de Figueiredo de Roma, natural de Alcobaça, filho de Manuel

Jorge, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com uTooo

réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 3\ de janeiro de ib52. 179

Alvará a Bartolomeu Pires, natural de Santarém, filho de António Pires, dos

foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com a moradia e cevada

ordinária, pelos seus serviços na provinda do Alemtcjo, tendo tomado
parte nos combates de Valverde, Alconchel, Villa Nova dei Fresno e

Montijo.—De 4 de março de 1652. 179

Alvará a Domingos Franco Taborda, natural de Villa Viçosa, filho de Bento

Rodrigues, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com a mo-

radia c cevada ordinária, pelos seus serviços na provincia do Alemtcjo,

em occasiõcs de guerra, e também pelos que prestou na armada que, em
it"m), foi ao Brasil e na que correu a costa cm iG5i.— De 4 de março

de í(02. «79

Alvará a D. Rodrigo Paes Saavedra, natural de Pastrana, reino de Castclla, filho

de I). António Paes Saavedra, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-

fidalgo, com irrioo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por

dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro, pelos seus serviços na

armada que, em i»')38, foi a Pernambuco e pelos que prestou cm occa-

siõcs de guerra, no Algarve e no Alemtcjo.— De 4 de março de 1GJ2. '79*'
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Alvará a Luis Gomes Delgado, natural de Lisboa, filho de Domingos Gomes Del-

gado, elevando-o de moço da camará a escudeiro-fidaigo e cavalleiro-

tidalgo, com 800 reis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia,

indo a Índia, onde scra armado cavalleiro, por ter dado á costa o galeão
5. Francisco, em que seguia viagem para a índia, a tim de cumprir a

obrigação com que lhe fora concedido o foro de moço da camará, e era

attenção a haver tomado parte nos combates que o referido galeão teve.—
De 22 de fevereiro de i6i>2. 180

Alvará a Pedro Freire Serrão, natural de Villa Nova de Portimão, lilho de João Ser-

rão, cavalleiro-tidalgo, dos foros de escudciro-tidalgo e cavalleiro-tidalgo,

cora KTÔoo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo
á índia, onde será armado cavalleiro.—-De 4 de março de i652. i8o p

Alvará a Belchior Moreira de Barbuda, natural de Lagos, filho de António Mo-
reira de liarbuda, dos foros de escudeiro-fidaigo e cavalleiro-fidalgo, com
icr20o réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo a

índia, onde será armado cavalleiro.— De i de março de i652. 180 v

Alvará a António Freire Cabrita, natural de Villa Nova de Portimão, filho do
cavalleiro-fidalgo Francisco Cabrita Freire, dos foros de escudeiro-fidaigo

e cavalleiro-fidalgo, com icioo réis de moradia por mês e i alqueire de
cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 4 de
março de i652, 180 v

Alvará a João de Salinas, natural de Lisboa, filho de Matias de Pina de Salinas,

e neto do ca\ alleiro-ridalgo Agostinho de Salinas, dos foros de escudeiro-
fidaigo e cavalleiro-fidalgo, coni i -rono réis de moradia por mês e i alqueire

de cevada por dia, indo a índia, onde scra armado cavalleiro.- De i de
março de iõf>2. 181

Alvará a .Manuel de Salinas, irmão de João de Salinas, dos foros de escudeiro-

fidaigo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis de moradia por mes e i al-

queire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado cavalleiro.—^De
I de março de i(3d2. 181

Alvará a João Lcmoine, natural dos Estados de Flandres, filho de Pedro Le-
moine, dos foros de escudeiro-fidaigo e cavalleiro-fidalgo, com i.r200
réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo A índia,

onde scra armado cavalleiro, pelos seus serviços no Brasil, para onde em-
barcou em i'>4o, e, depois, como soldado e alferes de ca\ aliaria, no Alem-
tejo e na Beira, em occasióes de guerra.— De 4 de março de i<02. 181 v

Alvará a João de Ataíde .Mascarenhas, natural de Loulé, filho de Manuel de Barros
da Silva, dos furos de escudeiro-fidaigo e cavalleiro-fidalgo, com i.r3oo

réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo d índia,

onde será armado cavalleiro, pelos seus serviços, como soldado, no Al-

garve, desde 11144 até i''Ó2. De i de março de iró2. 181 v

Alvará a Jerónimo de Barros da Silva, irmão do precedente, dos foros de es-

cudciro-tidalgo e cavnlleiri>-lidalgo, com ir2<x) reis de moradia por mês
e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado cavalleiro,

iclos seus serviços, como soldado, no Algarve, desde 1Õ47 até iõ52.

—

")e I de marco de ihbi. . i8íK

Alvará a Manuel Soares de Brito, natural de l.vora, filho do cavalleiro-fidalgo

Thomé Soares de Brito, dos foros de escudeiro fidalgo c cavallcirt)-fidalgo,

com i."*ooo réis de moradia por mjs c 1 alqueire de cevada por dia, indo
á índia, onde será armado cavalleiro. De 1 de marco de 1(03. 1H2 i-
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Alvará a Luis do Quintal, natural do Cadaval, filho de António de Oliveira de

Azevedo, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-tidalgo, com \r-200

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro, pelos seus serviços nas lutas da indepen-

dência, desde 1641 até 1646.—De 4 de março de i652. 182 v

Alvará a Francisco Alvares Velho, natural de Lisboa, filho de Mathias Alvares,

dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-hdalgo, com icrsoo réis de mo-

radia por mês e i alqueire de cevada [por dia, indo d índia, onde será

armado cavalleiro.—De 2 de março de 1662. i83

Alvará a Manuel Lopes Farto, natural de Castello de Vide, filho de Manuel Lopes

Vasques, dos foros de cscudeiro-fidalgo e cavalleiro-tídalgo, com uT200

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro, pelos seus serviços nas armadas de 1647,

1648 e 1649 e por ter arribado em i65o á Galliza, ficando ali prisioneiro

durante alguns meses.—De 2 de março de iG52. i83

Alvará a Francisco Botelho, natural de \'aqueiros, termo de Santarém, filho de

João Botelho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com mo-

radia e cevada ordinária, indo á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 2Q de fevereiro de iG52. i83 v

Alvará a Paulo Cotta Falcão, natural da Ilha Terceira, filho de Manuel Cotta

Falcão, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavaileiro-lidalgo, com icooo réis

de moradia por mès e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde

será armado cavalleiro.—De 7 de março de iô52. i83 v

Alvará a Mateus Cotta Falcão, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rt^ooo réis de moradia por mês e 1 al-

queire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 27 de março de i652. i83 v

Alvará a Pedro Rebello de Almeida, natural de Villa Real, filho de Pedro Gomes
Rebcllo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com moradia

e cevada ordinária, indo á índia, onde será armado cavalleiro.—De 6

março de i652. 184

Alvará a Fernão Lourenço Pereira, natural de Alcoutim, filho de Gregório Fer-

nandes, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.r*ooo réis

de moradia por mès e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde

será armado cavalleiro.— De kj de março de i652. 184

Alvará a Francisco Martins Revés (?), natural de Alcoutim, filho de Fernão Mar-

tins, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo réis

de moradia por mès e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De y de março de io52. 184

Alvará a ^'alcntim de Pina, natural de Penella, filho de Christovam Pestana, dos

foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com moradia c cevada or-

dinária, indo á Índia, onde será armado cavalleiro.— De 29 de fevereiro

de iG52. 184»»

Alvará a Simão Martins, natural de Borba, comarca de Viseu, filho de Belchior

Martins, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Xoo réis

de moradia por mès e 1 alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde

será armado cavalleiro.—De 6 de março de lôna. 184 i'

Alvará a .Manuel .Martins, natural de Borba, irmão do precedente, dos foros de

escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com Hoo réis de moradia por mês
e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde scra armado caval-

leiro.— De () de março uc 1ÔS2. i83
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Alvará a Pascoal Rodrigues Jurze, natural de Lisboa, filho natural de Manuel
Rodrigues Jurze, ca\ alleiro da Ordem de Christo, dos foros de escudeiro-
lídalgo e cavalleiro-íidalgo, com moradia e cevada ordinária, indo a índia,

onde será armado cavalleiro.— De 7 de março de iGSa. i85

Alvará a Lourenço Coelho, natural de Lisboa, filho de Martim Coelho Vieira,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irnoo reis de
moradia por més e i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será
armado cavalleiro.—De 29 de fevereiro de i652. i85

Alvará a Francisco da Fonseca, natural de Lamego, filho de João da Fonseca,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de mo-
radia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde scra
armado cavalleiro.— De 8 de março de 16Ò2 e apustilla de 12 de feve-

reiro de it'õ3. i85 V

Alvará a João de Carvalho, natural de Sernancelhe, filho de Pedro de Carvalho,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo. com 800 réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á Índia, onde será
armado cavalleiro.— De 4 de março de 1(02. i85 v

Alvará a Nicolau da Fonseca \'arciã(j, natural de Lisboa, filho de António de
.Matos da Fonseca, cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e

cavalleiro-fidalgo. com i-rooo reis de moradia por més e 1 alqueire de
cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 2 de
março de i'3d2. i83 v

Alvará a Luis de Abreu de Longcs, natural da Castanheira, filho de Francisco
de Abreu de Longes, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com 800 reis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 2(| de fevereiro de 1(02. i8<í

Alvará a .Manuel de Magalhães Ribeiro, natural de Benavente, filho de Gaspar
de .Magalhães, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
800 réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, indo á ín-

dia, onde será armado cavalleiro.— De 12 de março de i<'i32. i8<">

Alvará a João de Matos Ribeiro, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-
fidalgo e cavalleiro-fidalgo. com 800 réis de moradia por més e i alqueire

de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 12 de
março de 1(02. i8<'i p

Alvará a Diogo Fernandes, natural da villa da Victoria, Estado do Rrasil. filho

de Gaspar Dias da Pedra, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com i-~3no réis de moradia por mes c 1 alqueire de cevada por
dia, indo a índia, «mde será armado casalleirn, pelos seus serviços nas
guerras do Brasil e nas lutas da independência, desde 11)27 até i(Í4("».

—

De 2 de março de 1(02 e apostilla de S do mesmo mes e anno. i8ii v

Alvará a .Manuel da P^onscca, natural de Lisboa, filho de Manuel Jorge de Es-
cobar, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com moradia e

cevada ordinária, indo á índia, onde scra armado cavalleiro.^ De 12 de
março de iG32. 187

Alvará a João de I^mos Pereira, natural de Lisboa, filho de Salvador de Lemos
Pereira, dos foros de escudeiro fid.ilgo e cavalleiro-fidalgo, com 000 réis

de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á Indfa, onde
»crá armado cavalleiro.—De <j de março de i(«32. 187
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Alvará a António da Costa Moreira, natural de Elvas, filho de Manuel da Costa,

dos íoros de escudeiro-tidaigo e cavalleiro-hdalgo, com 900 réis de mo-
radia por més e i alqueire de cevada por dia, indo a Índia, onde será

armado cavalleiro.— De 11 de março de i6d2. 187 v

Alvará a Francisco Ferreira Pinto, moço da camará, natural de Lisboa, tilho de

Henrique Fernandes, acrescentando-lhe o foro a escudeiro-lidalgo e ca-

valleiro-tidalgo, com 1.^200 réis de moradia por mês e i alqueire de ce-

vada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro, pelos seus ser-

viços na Catalunha, no Rio de Janeiro e nas fronteiras do Minho.— De ij

de março de i(j52. 187 p

Alvará a António Dias de Bivar, natural da Ilha Terceira e morador em Almada,
filho de Duarte Dias, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com moradia e cevada ordinária, indo á índia, onde será armado caval-

leiro, pelos seus serviços em Cascaes em 1023.— De 12 de março de i6?>. 1S8

Alvará a Manuel Barreto do Quintal, natural da Atouguia, filho de Henrique do

Quintal, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com quo réis

de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde

será armado cavalleiro.— De ò de março de i(i52. 188 j»

Alvará a Manuel de Figueiredo Mascarenhas, natural de Faro, filho de Diogo
Mascarenhas de Figueiredo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com i-rooo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por

dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 29 de fevereiro de
iri.S2. (Por despacho do mordomo-mór de 2 (?) de outubro de 1(05,

foi-lhe levantada a verba referente á índia, por ter já sido armado ca-

valleiro). 188 V

Alvará a Mateus Rebello, natural do Cadaval, filho de Francisco Rebello, dos

foros de escudeiro-fidalgo e ca\alleiro-fidalgí), com 900 réis de moradia

por mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 29 de fevereiro de iG52. 189

Alvará a António de Almeida Pacheco, natural do termo de Torres Vedras, filho

de Francisco Pacheco de Almeida, dos foros de escudeiro-fidalgo e caval-

leiro-fidalgo, com i.r200 réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada

por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 4 de março de

iUd2. 189

Alvará a Manuel de Almeida de Sousa, filho do precedente, dos foros de escu-

deiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.r2oo réis de moradia por mes
e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado caval-

leiro.— De 12 de março de it352. 1891'

Alvará a Fernão Velho de Araújo, natural de Lisboa, filho do moço da camará
João Leite da Fonseca, e neto do cavalleiro-fidalgo João Leite da Fonseca,

dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalieirofidalgo, com i.rooo réis de mo-
radia por mês e i alqueire de ce\ada por dia, indo á índia, onde será ar-

mado cavalleiro.— De 11 de março de 1(02. ''^9''

Alvará a João do Couto, natural de .Mvorninha, filho de Pedro do Couto, dos foros

de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com moradia e cevada ordinária,

indo á Índia ande será armado cavalleiro.- -De \b de março de 1(02. lyo

Alvará a Diogo Pestana, natural de Lisboa, filho de Agostinho Ferreira, c neto

de Diogo Pestana, moço da camará, dos foros de escudeiro-fidalgo e

cavalleiro-fidalgo, com -Vio réis de moradia por mês e 1 alqueire de
cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 10 de
abril de 11)49 '^ apostillas de 9 de fevereiro de Kõi c 1 ^ de marco de

1(02. ii(i»
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Alvará a André Gomes Ribeiro, natural deThomar, filho de Francisco da Costa
ThemuJo, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-ridalgo, com ooo
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo a índia,

onde será armado cavalleiro.— De 29 de março de i»J5i e apostilla de 1?

de março de ii'c2. i(io t'

Alvará a António da Costa Telles, natural da Covilhã, filho de João Homem
de Kça, dos foros de escudciro-fidalgo e cavaiiciro-ridalgo. com i.-ioo reis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.—De i3 de março de iGbi. icjo v

Alvará a Francisco Arracs, natural de Lagos, filho de Domingos Dias, dos foros

de escudciro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com ir 100 réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado ca-

valleiro, pelos seus serviços no Algarve, nos postos de soldado, sargento,

alferes e ajudante, e pelos que também prestou em Tanger e Elvas desde
IÓ38.—De lò de março de i<i32. lOi

Alvará a Agostinho Freire, natural de Lisboa, filho de Belchior Freire, dos foros

de escudeiro lidalgo e cavalleiro-lidalgo, com moradia ordinária, indo á

índia, onde será armado cavalleiro, pelos seus serviços como piloto desde
i<v27, e por haver servido, na Bahia, de capitão da gente do mar.— De 14

de março de i'jf>2. 101

Alvará a Carlos de Abreu de Andrade, natural do termo da Redinha, filho de Luis

de Quintal de Abreu, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo,

com ir 100 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 14 de março de i<'i.^2. i<ii v

Alvará a Pedro Rebello de -Aguiar, natural do Cadaval, filho de Jerónimo Rcbello,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Xoo réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De lõ de março de i(332. 191 v

Alvará a Francisco Vieira da Silva de Araújo, natural de Leiria, filho de Pedro
Vieira da Silva, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com
000 réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 14 de março de ii'i.^2. 192

Alvará a Diogo Rebcll<j da Silva, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 900 réis de moradia por mes e 1 alqueire

de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De \\

de março de i'o2. 192

Alvará a João Duarte da Ojsta, natural de Ourem, lilho de Manuel Duarte, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com ()on réis de moradia
por mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro pelos serviços que prestou na armada que foi ao Brasil cm
1(149.— De 4 de março de i'02. 192

Alvará a Fernando de .Mendonça, natural de Lisboa, filho de .loão de Mendonça,
dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com i.!^ooo réis de

por mes c i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde scra

cavalleiro. -De 2 de março de i<'>.">2. íPf)r despacho do mordomo-
mor, de 12 de outubro de i«>?5, foi-Ihc levantada a verba referente a índia). 192 v

Alvará a André Pereira, natural de Negrcllos, termo do Porto, filho de Salvador

Nunes Barreto, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
Hoo réis de moradia por mes c i alqueire de cevada por dia, indo a índia,

onde será armado cavalleiro.— De i.^ de março de |(>.^2. i^j r
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^Ivará a Feliciano Pereira, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-fidalgo

e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de ce-

vada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.—De i5 de março
de i652. 193

Alvará a António Madeira Arraes, natural de Moimenta, termo de Gouveia, filho

natural do Dr. Duarte Madeira Arraes, medico da casa de Sua Majestade,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com i.rooo réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro. pelos seus serviços em Angola desde 1(137 até iGSg,

e por ter acompanhado o reitor da Universidade ao Alemtejo. em ibqò.

—

De 17 de março de i(i52. igS

Alvará a Bento Alvares Pereira, natural de Leiria, íilho bastardo de Nuno Al-

vares Pereira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
800 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 29 de fevereiro de iGSi. 19^ p

Alvará a Manuel de Figueiredo Castel-Branco, natural de Lisboa, filho de Fran-
cisco de Figueiredo Castel-Branco, e neto de Jerónimo de Figueiredo,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com inoo réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De 16 de março de i652. igS v

Alvará a António Antunes, natural de Lisboa, filho de Estevam Antunes, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rioo réis de moradia
por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro; pelos seus serviços no dito Estado, e no Brasil, Alemtejo e

Algarve.—De 4 de março de i652. (Por ter já sido armado cavalleiro,

foi-lhe levantada a verba e condição de ir á índia, por despacho do mor-
domo-mór, de i5 de junho de i655). 194

Alvará com salva a António Caminha de Azevedo, moço da camará, natural de
Lisboa, filho du cavalleiro-fidalgo André de Azevedo, elevando-o a escu-

deiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 1C200 réis de moradia por mês e

I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 7 de março de ibbz. 194 v

Alvará a Manuel Leitão Collaço, natural da Certa, filho de João Leitão, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavallciro-tidalgo, com irooo réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado ca-

valleiro.— De 18 de março de 1(02. '94 ^'

Alvará a António dos Reis, natural de Coimbra, filho de André dos Reis Arraes,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo réis de
moradia por mês e 1 alqueire de ce\ada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro, pelos ser\ivos que prestou na armada que foi a Cadiz
em 1Ô41, c na campanha do Alemtejo.— De i(3 de março de i(i?2. 19^

Alvará a .\ntonio da Maia de Barreira, natural de Coimbra, filho de .Miguel da
.Maia, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-lidalgo, com i.noo réis

de moradia por mes c i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 8 de março de 1(02. igb

Alvará a Fernão Martins da Silva, natural de Lisboa, filho de João Martins da
SiKa, dos foros de cscudeiro-tidalgo e cavalleiro-lidalgo, com ()0() réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde ,

será armado cavalleiro.— De 18 de março de i(Õ2. 19? i<
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Alvará a Manuel Guedes de Andrade, natural de Mertola, tilho de António Borges

Coelho, dos foros de escudeiro-tídalgo e cavalleiro fidalgo, com 800 réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde

será armado cavalleiro.— De iS de março de iõ52. 193 r

Alvará a Luis Lopes, cavalleiro-fidalgo, natural de Lisboa, filho de Francisco

Ferreira, e neto de António Ferreira, também cavalieiro-hdalgo, elevando-

Ihe a moradia a i-3oo réis por mes, com i alqueire de cevada por dia.

pelos seus serviços na armada que em 1642 foi á Ilha Terceira, onde se

consenou até a entrega da respectiva fortaleza, e, oito annos depois, em
Cascaes, no presidio da gente de guerra, tendo sido um dos soldados

que dali foram cm soccorro da armada que pelejou com a dos Parla-

mentarios, na barra de Lisboa.— De 17 de março de i<552. igij

Alvará a António Lobo da Silva, natural de Lisboa, filho de João Lobo da Silva,

dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-rooo réis de

moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde

será armado cavalleiro, em attençáo aos seus serviços como soldado e

alferes e a ter embarcado nas armadas de 1643 e 1644.—De 2 de março
de i<02. 196

Alvará a Alexandre Soares ^'eIloso, natural de Braga, filho de Manuel Soares,

dos foros de escudeiro-fidaígo e caxalleiro-hdalgo, com icooo réis de

moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 19 de março de IÕ52. 196 v

Alvará a Gaspar de Molina e Velasco, natural de Lisboa, filho de Gaspar de

Molina, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-rooo

réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, indo á Índia,

onde será armado cavalleiro.—De 14 de março de i652. igô v

Alvará a Gonçalo de Guevara Homem, natural de Santarém, filho de António

Cabral de Perada, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com
i.rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo à

índia, onde será armado cavalleiro.— De 22 de março de \6b2. 197

Alvará a F"rancisco \'ieira, natural de Arruda, filho de Francisco Vieira, dos foros

de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por

mês c I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. -De 2? de março de i<"Õ2. 197

Alvará a .Manuel de Gamboa (Cardoso, natural de Lisboa, filho de Diogo da

Fonseca de Gamboa, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com ><oo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 12 de fevereiro de i(o3. 197

Alvará a Bento de Andrade Freire, natural de Lisboa, filho de João Teixeira,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com moradia c cevada

ordinária, indo a índia, onde scra armado cavalleiro.— De 4 de fevereiro

de i(ó3. "17 »'

Alvara a Francisco da Costa Gibral, natural de Trancoso, filho de .Manuel da

Costa Carvalho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavallciro-fid;'lgo. c<>m

800 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á Índia,

onde será armado cavalleiro.— De 4 de fevereiro de i633. 197 i>

Alvará a Manuel da (x)sta de Carvalho, natural de Alemqucr, filho de Francisco

da CoMa. dos foro» de escudeiro-fidalgo c cavallciro-fidalao, com H<}íi reis

de moradia por mes c i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde

scra armado cavalleiro. — De 4 de fevereiro de i('ó3. I9><
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Alvará a Manuel Pereira da Rocha, natural da Enxara do Bispo, termo de Torres

Vedras, filho de Pedro da Rocha da Silva, dos foros de cscudeiro-fidalgo

e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis de moradia por més e i alqueire

de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De i3

de fevereiro de i(353.
_

198

Alvará a António da Costa Frasoso, natural de \'iseu, filho natural de António da

Costa Fragoso, cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e caval-

leiro-fidalgo, com i.rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada

por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 7 de março de

i632 e apostilla de 21 de fevereiro de i653. 198

Alvrrá a José de Freitas, natural de Lisboa, filho de Lourenço de Freitas, dos foros

de escudeiru-fi^dalgo e cavalleiro-fidalgo, com inoo réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado ca-

valleiro, pelos seus serviços nas armadas da costa de Portugal, dos annos

de 1Ô48, ibbi e iGdí, etc.— De 19 de fevereiro de iô53. 198 p

Alvará a João de Almeida, natural de Lisboa, filho de Manuel de Almeida de

Carvalho, cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com ijf2oo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por

dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 4 de fevereiro de

1053. 199

Alvará a Manuel Ferreira Botelho, natural de Lisboa, filho do cavalleiro-fidalgo

Manuel Ferreira Botelho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com i.f2oo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo

á índia, onde será armado cavalleiro.— De k) de fevereiro de i()53. 199

Alvará ao Dr. Manuel Quaresma de Lacerda, residente na índia, filho de Rui

Limpo de Abreu, natural de Moura, dos foros de escudeiro-fidalgo e caval-

leiro-fidalgo, com ic3oo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada

Eor dia, pelos seus serviços nas armadas, fortalezas e fronteiras daquelle

"stado, desde i63o até iii^a, e em diversos cargos de letras e commis-
sões particulares, não vencendo, porém, moradia emquanto servir na ín-

dia, onde se armará cavalleiro.— De 20 de fevereiro de i653. '99''

Alvará a Pedro de Alvarenga Coutinho, residente na índia e natural de Goa, filho

de Pedro de Alvarenga Coutinho, cavalleiro-fidalgo, dos foros de escu-

deiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 000 réis de moradia por més e 1 al-

queire de cevada por dia, não \encendo, porém, moradia emquanto servir

naquelle Estado, onde se armará cavalleiro.—De 1 de março de it'õ3. 200

Alvará a Francisco de Caminha, natural de Lisboa, filho de Franciso de Cami-
nha, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.r2oo réis de
moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia onde será

armado cavalleiro.— De 3 de março de iii33. 200

Alvará a Theotonio da Fonseca, natural de Lisboa, filho de Manuel .Martins da
Funseca, moço da camará, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com 900 réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por
dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro. ^— De 3 de março de i()?3. 200

.Àlyaxá a Manuel Marques de .Moraes, natural de Aveiro, filho de Thomás Ri-

beiro de Moraes, dos foros de escudciro-tidalgo c cavalleiro-fidalgo, com
i.rooo réis de moradia por mês c i alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.— De i de março de i("õ3. 200/'
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Alvará a Bernardo Cardoso Pinto, natural do concelho de S. Martinho de Mouros,
comarca de Lamego, filho de Balthasar Pinto, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e i alqueire

de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 4 de
fevereiro de i6d3. joo r

Alvará a Gaspar Rodrigues Salgado, natural de Lisboa, filho de António Rodri-

gues Salgado, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
Soo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 6 de março de i(353. 201

Alvará a Francisco da Gama, natural de Cabeço de Vide, filho de Gemes (sic)

de Paiva, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De i de março de ib33. 2oi

Alvará a Manuel Gomes Cotão, natural do Barreiro, comarca de \'iseu, filho bas-

tardo de Filipe Aranha, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com Noo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 12 de março de iô53. 201

Alvará a Gaspar de Lemos, natural da Vidigueira, filho de Luis de Lemos e neto

do cavalleiro Gaspar Dias, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com 7?o réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por
dia, mdo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 6 de março de i(")53. 2ot v

Alvará a Paulo Correia da Costa, natural de Lisboa, filho de Estevam da Costa,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-rooo réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro, em attenção aos serviços de seu pae como alcaide dos
cárceres da Inquisição de Lisboa.— De 10 de março de i633. mi i>

Alvará a André Vaz, natural de Villa Viçosa, filho de André Vaz, dos foros de
escudciro-fidalgii e cavalleiro-tidalgo, com <)oo reis de moradia por mès
e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será armado cavalleiro.—

De 12 de março de iG53. 20a

Alvará a Luis Barreto da Silva, natural de Villa Franca de Xira. filho de Baltasar

da Silva, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-lidalgo, com Soo réis

de moradia por mès e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 1 de março de i(o3. 202

Alvará a Sebastião de Aguiíir, natural da villa de Veloso, filho de Belchior de

Aguiar, dos foros de escuJeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com (»o<) réis

de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 12 de março de i<o3. 202

Alvará a .\ntonio Ferro da Silva, natural de Santarém, filho de Lucas de Se-

queira da Cunha, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com
Hoo reis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro. De 12 de março de i<)53. 202 r

Alvará n l; '
I 1 c residente na índia, filho do caval-

ki \ '
i . dos foros de cscudciro-lidalgo c ca-

vailciro-tidaigo, com i.r2oo reis de moradia por mes c i alqueire de
cevada pf>r dia, que não vencerá, cmquanto servir naquclle Estado.

—

De b de março de i6?3. 20 J i'
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Alvará a Nicolau Borges de Albuquerque, natural de Belém, filho de Rafael Borges,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.:?20o réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será

armado cavalleiro, pelos seus serviços como alferes da companhia do

capitão Bartolomeu de Frias Coutinho.— De 3 de março de i633. 2o3

Alvará a Francisco de Sousa, natural do Campo de ^'allada, filho de Manuel
Martins, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-rooo

réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 14 de março de ib53. 2o3

Alvará a Pedro Nunes Magro, natural de Évora (Alcobaça), filho de Manuel
Nunes Magro, dos ioros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com a

moradia e cevada ordinária, indo á índia, onde será armado cavalleiro.—

De 12 de março de i(o3. 2o3 p

Alvará a António Mendes, natural de Gouveia, filho natural do cavalleiro fidalgo

António Mendes Quaresma, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com irooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por

dia, indo á Índia, onde será armado cavalleiro.—De i3 de março de i(õ3. 2o3 p

Alvará a Heitor de Aragão, natural de Vinho, termo de Gouveia, filho de Fran-

cisco de Aragão de Pina, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com i.r2oo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por

dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.—De (3 de março de iõ53. 204

Alvará a Manuel Rodrigues, natural de Camarate, filho de Lourenço Rodrigues,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, por ter, em i652, embar-
cado para a índia, onde será armado cavalleiro.— De 10 de março de i(353. 204

Alvará a António Pereira de Castro, natural de Villa da Feira, filho de Gaspar
Pereira de Castro, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i-noo réis de moradia por mès e i alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.—De i3 de março de i653. 204

Alvará a Lourenço Homem Cardoso, natural de S. Pedro do Sul, comarca de
Viseu, filho de Jorge de Almeida Homem, dos foros de escudeiro-fidalgo I

e cavalleiro-fidalgo, com i-rioo réis de moradia por mês e i alqueire de
cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.—De 12 de

março de i633. 204 p J

Alvará a Leonardo Cardoso de Almeida, irmão do precedente, dos foros de

escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.-ioo réis de moradia por mês
e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado caval-

leiro.— De (2 de março de i(J53. 204 v

i

Alvará a .Manuel de Andrade, cavalleiro-fidalgo, natural de Lisboa, filho de Pedro
de Andrade, elevando-lhe a moradia a 900 réis por mês, com 1 alqueire

de cevada por dia, em attenção a ter ido á índia, em ifUs, como mestre
do galeão Sa)ilo Aiitoiíio, e ali voltar em i(353, como mestre da nau
ò'. José.— De 14 de março de i653. 2o5

Alvará aTheodosio de Mesquita de Faria, natural de Santa Cruz, junto a Lamego,
filho deTheodosio de .Mesquita Coutinho, dos foros de escudeiro-fidalgo

e cavalleiro-fidalgo, com Soo réis de ninradia por mês e 1 alqueire de ce-

vada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De i<S de março
de iG?3. 3o5

í
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Alvará a Jacinto Rodrigues Roque, natural de Sarzedas, filho de Jacinto Rodri-
gues, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tídalgo, com i£^ooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro, em attenção aos seus serviços, como alferes de
uma companhia da ordenança da dita villa em 1644, e a ter servido nas
fronteiras da Beira e do Alemtejo em 1643 e acompanhado de Coimbra
a Elvas o reitor da Universidade.—De 20 de março de i653. 2o5

Alvará a Manuel Rodrigues Gordo, natural do termo do Redondo, filho de Jeró-

nimo Rodrigues Cabaço, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.—De 22 de março de iõ53. 2o5 p

Alvará a Manuel da Costa Barbosa, natural de Elvas, filho de Manuel da Costa
Barbosa, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com qoo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.—De 20 de março de iG53. 2o5 p

Alvará a Francisco Estaco de Faria, natural de Mourão, filho de Manuel Estaco,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com i-:rooo réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.—De 18 de março de i653. 206

Alvará a Miguel de Figueiredo Leite, natural de Farminhao, comarca de Viseu,

filho de António Mendes, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por
dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 18 de março de i653. 206

Alvará a Sebastião Varella de Almeida, natural de Alcobaça, filho de Pedro Va-
rella, cavalleiro-fidalgo e da Ordem de Christo, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.3?200 réis de moradia por mês e i al-

queire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.—

-

De 14 de março de i653. 206 p

Alvará a Luis Mascarenhas, filho natural do fidalgo da Casa Real, José de Mas-
carenhas e morador em Leiria, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com ijpooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por
. dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.—De 22 de março de i653. 206 p

Alvará a Mathias de Sousa, natural de Souto, termo de Aguiar, filho de Domingos
Henriques, dos foros de escudeiro-fidalgo e ca\"alleiro-fidalgo, com 800 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De 24 de março de i653. 206 p

Alvará a Henrique de Sousa, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-fidalgo

e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de ce-

vada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.—De 24 de março
de i653. 207

Alvará a Bartolomeu Pinto, natural de Aguiar, filho de António Pinto, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês
e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 4 de março de ]633. 207

Alvará a Manuel da Costa Barbosa, natural de Elvas, filho de Manuel da Costa
Barbosa, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com ijoo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 20 de março de i(i53. 207 v

33
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Alvará a António Craveiro, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-fidalgo

e cavallciro-tídalgo. com a moradia e cevada ordinária, indo á índia, onde

rd armado cavalleiro.— De 18 de março de i(o3.será

Folhas

Alvará a Theotonio de Barros Rebello, natural de Leiria, filho de Bartolomeu de

Barros, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 900 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde

será armado cavalleiro.— De 24 de março de i653. 207 1

Alvará a Baltasar de Gouveia Henriques, natural da Guarda, filho de Matheus

Vicente, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 900 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde

será armado cavalleiro.— De 21 de março de iGd3. 207 j

Alvará a Paulo Barroso de Almeida, natural de Guimarães, filho de Paulo Bar-

roso de Almeida, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro fidalgo, com
i.-ooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á

índia onde será armado cavalleiro.—De 23 de março de iõ?3. 208

Alvará a Carlos Craveiro, natural de Lisboa, filho do cavalleiro-fidalgo Sebastião

Craveiro, do foro de cavalleiro-fidalgo, com a moradia e cevada ordi-

nária, indo á índia, onde será armado cavalleiro.—De 18 de março

de iG53. 208

208 p

Alvará a António do Rego, natural de Azeitão, filho de Francisco Rebello, neto

do cavalleiro-fidalgo Francisco Rebello e bisneto de Luis Rebello, dos

foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com 900 réis de moradia

por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 20 de março de i653. 208 v

Alvará a José Cabral, natural de Celorico da Beira, filho de Manuel Velloso Cabral,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com uTooo réis de mo-

radia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De 22 de março de i()?3. 208 í'

Alvará a António Osório Cabral, irmão do precedente, dos foros de escuJciro-

lidaigo e cavalleiro-fidalgo, com lTooo réis de moradia por mês e 1 al-

queire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 22 de março de iG33. 209

Alvará a Gonçalo Pinto, natural de Paços, termo do Porto, filho de Francisco

Soares Rebello, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
900 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á ín-

dia, onde será armado cavalleiro.— De 24 de março de i(o3.
.

209

Alvará a Francisco Rombo de Sousa, natural de Lisboa, filho natural do cavalleiro-

fidalgo Francisco Rombo de Barros, dos foros de escudeiro-fidalgo e ca-

valleiro-fidalgo, com ir 100 réis de moradia por mês e i alqueire de

cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro, por ter em-
barcado nas armadas da costa de Portugal, dos annos de 1Õ40 e i(")5i.

—

De 17 de março de i(o3. 209 r

Alvará a António de Espinosa de Salas, residente na índia e natural de Goa,
lilho do moço da camará Francisco de Fspinosa de Salas, do foro de

cavalleiro fidalgo, com 7D0 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada

por dia, pelos seus serviços nas armadas, fortalezas c fronteiras da índia

desde it')28 até i<'>4i, c por lhe pertencerem os que prestaram Francisco

de .Magalhães, António Martins de .Magalhães c Manuel de Magalhães. —
De 20 de fevereiro de i<o3. 20() r
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Alvará a João Correia, natural de Lisboa, filho natural do cavalleiro-fidalgo,

Francisco Correia, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
irooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á
índia, onde será armado cavalleirõ.—De 'òi de janeiro de 1654. 210 r

Alvará a Diogo Carvalho Ferreira, natural de Ovar, filho de Francisco de Al-
meida, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com c)oo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á Indía, onde
será armado cavalleiru.— De 7 de fevereiro de 1Ô54. 210 v

Alvará a João Botelho Pimentel, natural de Villa Real, filho de André Botelho
Pimentel, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com (joo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleirõ.— De 7 de fevereiro de 1L04. 211

Alvará a António Cardoso Pacheco, natural de Lisboa, filho de Manuel Cardoso
Pacheco, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, acrescentando-lhe
5o réis alem da referida moradia, indo á índia, onde será armado caval-

leirõ.—De 3i de janeiro de H04. 211
y

Alvará, com salva, a Pedro Borges Coelho, residente na índia, natural de Paucs,
termo da villa de- Santa Marinha, filho de Manuel Borges Coelho, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 000 réis de moradia
por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleirõ.^ De 7 de fevereiro de 1654. 211

Alvará a António Pimenta Taveira, natural de Lisboa, filho do cavalleirõ fidalgo,

João Pimenta, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com
i-rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleirõ.— De i3 de fevereiro de i6b^. 21 1 r

Alvará a Panialeão Pessoa, natural do Porto, filho de .Manuel Pessoa de Vas-
concellos, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleirõ.— De 23 de fevereiro de jt)?4. 212

Alvará a .Manuel Rodrigues Pimentel, natural de Villa Real, filho de Baltasar
•Martins, dos íon-s de e^cudcirotidalgo e cavalleiro-fidalgo. com (too réis

de moradia por mês c i alqueire de cevada por dia, indo á Indfa, onde
será armado cavalleirõ; pelos seus serviços na provincia de Trás-os-
Montes.— De 23 de fevereiro de 1654. 212

Alvará a António de Figueiredo Botelho, natural de Lisboa, filho do cavalleiro-

fidalgo, Luis Comes, dos foros de cscudeiro-tidalgo c cavalleiro-fidalgo,

com i-*'2í>o réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia,

indo n InJi.i. r)nde scr.i arm.iJo c.ivallciro. — De 3 de fevereiro de 1*04. 212

Alvará a Sebastião Pinheiro, natural da villa de Melgaço, filho bastardo de Ma-
nuel Pinheiro, dos foros de escudei ' ' :> e cavalleiro-fidalgo, com
Soo réis de moradia por mês c 1 de cevada por dia, indo a

índia, onde será armado cavalleirõ. De 2.> de fevereiro de 16.^4. 212 r

Alvará a Francisco íioncalves Loureni,o, natural de Melgaço, filho de António
íJoncalves Lourenço, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleirõ fidalgo,

réis de mi ' 'ire Jc cevada por dia, indo
I . onde scra ;. ^ ^ de fevereiro de 1*04. 212 1'
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Alvará a Manuel Mendes Neto, natural de Lisboa, filho de cavalleiro-fidalgo,

Anlonio Mendes Neto, dos foros de escudeiro-íídalgo e cavallciro-tidalgo,

com Qoo réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, indo

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 23 de fevereiro de 1G54. 2i3

Alvará a Francisco de Figueiredo Ferrão, natural de Castello Branco, filho de
Manuel Gil Frasão, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com I Cf000 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia.-

—

De 23 de fevereiro de 1GÕ4. 2i3

Alvará a António Cardoso de Carvalho, natural de Angra do Heroísmo, filho

de Jorge Cardoso, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com
800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia.—De 7 de

fevereiro de 16S4. 2i3j'

Alvará a Manuel de Almeida Quaresma, natural de Aveiro, filho natural de Pedro
Nunes Quaresma, dos foros de escudeiro-fidalgo e ca\alleiro fidalgo, com
800 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á Índia,

onde será armado cavalleiro.—De 27 de fevereiro de 1654. 2i3 v

Alvará a José de Oliveira, natural de Alemquer, filho de Manuel de Oliveira, dos

foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com 900 réis de moradia

por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 27 de fevereiro de 16D4. 2i3 y

Alvará a Domingos de Oliveira, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com ()0o réis de moradia por mês e 1 alqueire

de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de
fevereiro de 1(04. 214

Alvará a Baltasar Gomes, natural de Marinhos de Rio Maior, termo de Santarém,
filho natural de Jerónimo Gomes, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia,

indo á índia, onde será armado cavalleiro.-— De 27 de fevereiro de 1654. 214

Alvará a Jerónimo Gomes, natural de .Marinhos de Rio Maior, termo de Santa-

rém, filho de Jerónimo Gomes, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-

fidalgo, com (|oo réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia,

indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de fevereiro de 1654. 214

Alvará a- Manuel Carrasco Mendes, natural de Santo Aleixo, termo de Moura,
filho de Aleixo Carrasco, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo,

com 800 réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, indo

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 2 de março de 1(04. 214 v

Alvará a Gonçalo Soares da Maia. natural de Monte Longo, comarca de Gui-

marães, filho de Gonçalo Brás de Barros, dos foros de cscudeiro-lidalgo

c cavallciro-íidalgo, com a moradia e cevada ordinária, indo á índia, onde
será armado cavalleiro. --De 27 de fc\creiro de ii')f>4. 214 r

Alvará a Domingos Duarte, natural do termo da cidade de Lamego, filho de Do-
mingos I)uartc, dos foros de escudeiíolidalgo e cavalleiro-lidalgo, c<>m

800 réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, indo á Índia,

onde será armado cavalleiro.— De 27 de fevereiro de i(k^4. 214 v

Alvará a Luis de Sousa, natural de Lisboa, filho de Francisco de Figueiredo,
dos foros de cscudeiro-lidalgo c cavalleiro-fidalgo, com Soo réis de mora-
dia por més c 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro. — De 23 defevcrciro de 1(1.^4. 2i3
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Alvará a Luis da Veiga, natural de Lisboa, filho do capitão Manuel da ^'eiga,

que foi governador da praça do Sabugal, dos foros de escudeiro-tidatgo
e cavalleiro-lidaigo, com icooo reis de muradia por mês c 1 alqueire

de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalieiro.— De 4
de março de 1104. 2i5

Alvará a .Manuel Serrão, residente na índia, natural do logar de Ponte de Louza,
termo de Lislioa, filho de Lourenço Serrão, dos foms de escudciro-fidalgo

e cavalleiro-ridalgo, com yoo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada
por dia, armando-se cavalieiro no Estado onde reside; pelos seus serviços

nas fronteiras e armadas do mesmo desde 1Õ41 a 1632. — De 2 de março
de it"i54. 2i5 r

Alvará a Manuel Soares Feio, natural de Lisboa, filho de Mateus Soares Feio.

dos foros de escudeiro-fidaigo e cavalieiro-fidalgo, com irooo réis de
moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será
armado cavalieiro.—De 27 de fevereiro de i("Ô4. 2i5 v

Alvará a Lourenço Mousinho, natural de villa de Castello de Vide, filho de Pedro
Gonçalves Cáceres, dos foros de escudeiro-fidaigo e cavalieiro-fidalgo, com
800 réis de moradia por mès e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalieiro.— De > de março de iõ?4. 21Õ

Alvará a .António do (^isal Neto, natural da villa de Arraioilos, filho de António
do Casal Neto, dos foros de escudciro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com
i-rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á
índia, onde será armado cavalieiro.— De 2 de março de i(j54. 21b

Alvará a .\ntonio de Almeida de Figueiredo, natural de Lamego, filho de Salva-
dor de Figueiredo, dos foros de escudeiro-fidaigo e cavalieiro-fidalgo, com
irooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á Índia,

onde será armado cavalieiro.— De 27 de fevereiro de iC?4. 216

AlV£irá a Bernardo da Silveira de Figueiredo, irmão do precedente, dos foros

de escudeiro-lidalgo e cavalieiro-fidalgo, com irooo réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia. indo á índia, onde será armado ca-

valieiro.— De 27 de fevereiro de i<'>?4. 2iGr

Alvará a Domingos Duarte, natural do termo da cidade de Lamego, liiho de Do-
mingos Duarte, dos foros de escudciro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com
>»oo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde scra armado cavalieiro.— De 27 de fevereiro de i(3f>4. 2i<'> i>

Alvará a André Leitão, natural de Lisboa, filho natural do cavalieiro-fidalgo,

Sebastião Leitão, dos foros de escudciro-fidalgo c cavalieiro-fidalgo, com
7?o réis de moradia por mès e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia,

onde será armado cavalieiro.- De 7 de março de HÕ4. 2i(j v

Alvará a Francisco Coelho, natural da villa de Redondo, onde scr\iii de capitão
dos auxiliares, filho de Fernão Rodrigues, dos foros de escudeiro-fidaigo

e cavalieiro fidalgo, com inoo réis de moradia por mês c 1 alqueire de
cevada por dia, indo á índia, onde scra armado cavalieiro.— De 7 de março
de i<Ô4. 217

Alvará a .António f>c1hf>. irmão do precedente, dos foros de escudciro-fidalgo
c . com i-Tooo reis de moradia p<>r mês c 1 alqueire

de .^ , , indo á índia, onde será armado cavalieiro. De 7
de março de i'Ô4. 217 r
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Alvará a João Gomes, natural da villa de Borba, comarca de Viseu, filho de

Belchior Martins, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com
800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 11 de março de 1654. 217 v

Alvará a Manuel Homem de Almeida, natural do Porto, filho de Manuel Homem
Freire, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com i.riooo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 11 de março de iV>b-[. 217 r

Alvará a Inácio Arnaut Sarinho, natural do Corvo, termo da villa de Miranda
do Corvo, filho de António Arnaut, dos foros de escudeiro-fidalgo e ca-

valieiro-fidalgo, com i.í^ioo réis de moradia por mês e i alqueire de

cevada por dia, indo d índia, onde será armado cavalleiro.— De ij de

março de 1654. 218

Alvará a Christovam Castanho de Carvalho, natural de Lisboa, filho de Roque
Ferreira da Siheira, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalieiro-fidalgo,

com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo

á índia, onde será armado cavalleiro.—De 9 de março de i(354. 218

Alvará a António Rodrigues da Fonseca, natural de Esther, comarca de Lamego,
filho de Baltasar da Fonseca Monteiro, dos foros de escudeiro-fidalgo e

cavalieiro-fidalgo, com i.^ooo réis de moradia por mês e i alqueire de
cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 11 de
março de 1654. 218

Alvará a Sebastião Mendes, natural da villa das Alcáçovas, filho de Domingos
Fernandes, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com Soo
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.—De 4 de março de 1654. 218 í*

Alvará a Dionísio de Figueiredo de Gouveia, natural de Carvalhal, comarca de
Viseu, filho de Àlanuel da Fonseca, dos foros de escudeiro-fidalgo e ca-

valleiro-lidalgo, com Noo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada
por dia.— De i3 de março de 1G54. 2181'

Alvará a .Manuel de Soveral, natural de Cannas de Senhorim, filho natural de
João de Soveral, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com
800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.—De i3 de março de i()54. 219

Alvará a António Monteiro de Mendanha, natural de Lisboa, filho de João Cor-
deiro de Mendanha, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo,

com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo
á índia, onde será armado cavalleiro.— De 2 de março de 1654. 21Q

Alvará a Gaspar Henriques, natural de Lisboa, filho de Baltasar Vieira, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com (|Oo réis de moradia por
mès e I alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde scra armado caval-

leiro.—De 12 de março de 1654. 219

Alvará a Francisco Correia de Sousa, residente na índia, natural de Mascate,
filho de Francisco Correia de Sousa, dos foros de escudeiro-fidalgo e
cavalleiro-lidalgo, com i-rioo réis de moradia por mès c 1 alqueire de
cevada por dia; pelos serviços que prestou nas armadas e fortalezas

fronteiras do dito Kslado, e por Ine pertencerem os que seu pae c seus

E
rimos, Valério Ferreira, Pascoal Ferreira de Carvalhosa e Sebastião
errcira também fizeram no mesmo Estado.— De 9 de março de i()í>4. 2i() p
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Alvará a João Martins, natural do termo da villa de Óbidos, filho de .Manuel
Martins, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavaileiro-fidalgo, com ()00 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.—De i6 de março de 1Õ54. 220

Alvará a João de Brito Castello Branco, natural de Taveiro, termo de Coimbra,
rilho de João de Brito Castello Branco, dos foros de escudeiro-tídalgo e

cavalleiro-ridalgo, com '^00 réis de moradia por mês e i alqueire de ce-

vada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 1 1 de março
de iõ?4. 220

Alvará a Carlos da Fonseca, moço da camará, residente na índia, filho de Thomé
do^'aile, e natural de Lisboa, acrescentando-lhc o foro a escudeiro-tídalgo

e cavalleiro-ridalgo, com uoo réis de moradia por mês e i alqueire de ce-

vada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 4 de março
de iO?4. 220

Alvará a Baltasar Soares de Albergaria, natural de Lisboa, filho de Damião
Ferreira, dos furos de escudeiro-fidalgo e cavaileiro-fidalgo, com 800 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De lõ de março de 1(04. 220 v

Alvará a Francisco Teixeira de Novaes, natural de Lisboa, filho do moço da
camará, António Teixeira de Novaes, dos foros de escudeiro-ridalgo e

cavalleiro-fidalgij, com ^oo réis de moradia por mês e 1 alqueire de ce-

vada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.—De iG de março
de 1(3^4. 120 V

Alvará a Manuel Coelho de Abreu, natural de Montcmór-o-A"elho, rilho de Simão
de Abreu Coelho, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro fidalgo, com
ir^ooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, onde será

armado cavalleiro.— De 20 de março de i<'i54. 220 V

Alvará a Manuel Salgado, cavalleiro residente na índia, natural da villa da Certa,

rilho de .Manuel Salgado, acrcscentando-lhe o foro a cavaileiro-fidalgo,

com i-~ioo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia;

pelos seus serviços nas armadas e fortalezas fronteiras da índia desde 1621

a i<'>4<'t, como capitão de navios e capitáo-mor de quatro galés.— De 7
de abril de 164*1. 221

Alvará a .Miguel Coelho Negrão, natural de .Montemór-o-\'elho, lilho de Simão
de Abrçu Coelho, dos foros de cscudciro-fidalgo e cavaileiro-fidalgo, com
i.rr»oo réis de moradia por mês c i alqueire de cevada por dia, indo a

Índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de maryo de 11Õ4. 221

Alvará a Agostinho l-arvalho, natural da villa de Figueiró da Granja, rilho de
Manuel de Carvalho, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-ridalgo,

com 1.T200 réis de moradia por mes c 1 alqueire de cevada por dia, indo
á índia, onde será armado cavalleiro.— De 22 de março de i<o4. 221 p

Alvará a Manuel Rodrigues Barroso, natural de Évora, rilho de Gregório Ro-
drigues Barroso, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavaileiro-fidalgo. com
Soo reis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo a índia,

onde será armado cavalleiro.— De ib de março de ii'Ó4. 221 v

Alvará a Thomás de Fontes de Freitas, natural da \illa da (Castanheira, rilho de
Manuel de Fontes de Freitas, dos foros de escudeiro fidalgo e cavallciro-

ridalao, com a moradia e cevada ordin.iria, indo á índia, onde será armado
cavíillciro. --De |X de março de i<>.^4. íii v
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Alvará a João da Cruz, natural da villa de Aveiro, filho de Domingos Dias, dos

foros de escudeiro-íidalgo e cavalleiro-tidalgo, com (joo réis de moradia

por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado

cavalleiro. — De 18 de março de 1(04. 222

Alvará a .Manuel Soares, natural de Lisboa, filho de António Francisco, dos

foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com a moradia e cevada

ordinária; pelos seus seVviços na arte de navegação da carreira da índia,

desde i()37 a 1C02.— De i3 de março de iG?4. 222

Alvará a Pedro do Couto Moutinho, natural de Santarém, filho de Manuel do

Couto Moutinho, moço da camará, dos foros de escudeiro-fidalgo e

cavalleiro-fidalgo, com irooo réis de moradia por mes e i alqueire de

cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 8 de

março de 1654. 222

Alvará a António Ribeiro, natural da villa de Aveiro, filho de Francisco Ribeiro,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com lOfooo réis de

moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.—De 18 de março de 1654. 222 f

Alvará a João Ribeiro Cardoso, filho de Simão Ribeiro, natural de Azurara da

Beira, comarca de Mseu, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com 800 réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por

dia, uido á índia, onde será armado cavalleiro.— De b de março de i()?4. 222 v

Alvará a António Soares Barbosa, natural de Coimbra, filho de António Simões

Barbosa, dus foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 20 de março de 1(04. 222 v

Alvará a Francisco Ponce de Leão, natural da villa da Ega, filho de Agostinho

Negrão Coelho, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i.rooo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 4 de fevereiro de 1035. 223

Alvará a João Coelho Negrão, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com ijfooo réis de moradia por mês e i al-

queire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro. —
De 4 de fevereiro de líon. 223

Alvará a Domingos Bcjrges, cavalleiro da Casa Real e residente na índia, natural

de Lisboa, filho de Marcos líorges, acrescentando-lhe o foro a 8po réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, emquanto estiver na

Índia, onde exerce o logar de mocadáo-mór da gente do mar da ribeira

de Goa.— De 4 de fevereiro de it'>bb. 223

Alvará a Pedro Mendes Pefrado, natural da villa de Campo Maior, lilho de Do-

mingos Soares Botelho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com 000 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á

Indiaj onde será armado cavalleiro.— De 29 de janeiro de i6bb. 223 f

Alvará a João de Passos de Figucirôa, cavalleiro da Ordem de Christo, natural

da villa de Penacova, lilho de .André Gomes, dos foros de escudeiro-

fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com 1-200 réis de moradia por mês e 1 al-

queire de cevada por dia, indo á Índia, onde será armado cavalleiro.

Foi armado cavalleiro em Tanger, segundo se declara por apostilla de 4 .

de março de i(335.— De iti de fevereiro de if)??. 220 v
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Alvará a Manuel da Silva, natural da villa das Sarzêdas, filho de Jacinto Ro-
drigues da Silva, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavaileiro-lidalgo, com
i-rooo réis de moradia por mês c i alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.—De 17 de fevereiro de Kod. 223 v

Alvará a Manuel Themudo Rasquilho, natural da Aldeia Nova do Cabo, termo
da Covilhã, filho de António Rodrigues Themudo. dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com i.rooo réis de moradia por mes e i alqueire

de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 23 de

fevereiro de ii'õ3. "224

Alvará a Sebastião Rodrigues, natural da freguesia da Santa Maria de Landim,
termo de Barcellos, filho de Manuel Rodrigues, dos foros de escudeiro-

tidalgo e cavallciro-tídalgo, com u-3oo réis de moradia por mês e 1 al-

queire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro;

>elos serviços que prestou na cidade de Tanger, desde 1Õ37 até 1Õ49.

—

)e 23 de fevereiro de iõ35. 224K
Alvará a José de Azevedo, natural de Lisboa, filho de Domingos Rodrigues de

Mattos, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com í^oo réis

de míjradia por més e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde

será armado cavalleiro.— De 20 de fevereiro de iG55. 224 i'

Alvará a Salvador Lopes Vidal, natural de Dunquerque, Estado de Flandres,

filho de João Lopes Vidal, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalieiro-

fidalgo, com icooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por

dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 2b de fevereiro de

IÒ55. 224 V

Alvará a Francisco Pinheiro David, natural da villa de Souzel, filho de Manuel
Figueira David, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com
i.rooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á

índia, onde será armado cavalleiro.— De hj de fevereiro de lúbb. 224;'

Alvará a João da Silva Leitão, natural da villa de Redondo, filho de Jorge da

Silva Leitão, dos foros de escudeiro-tidalgo c cavalleiro fidalgo, com Noo

réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, in In '< índia,

onde será armado cavalleiro.— De 10 de fevereiro de i()òb. 225

Alvará a Manuel Lopes Lobato, cavalleiro da Casa Real, natural de Leça (?), )unto

da cidade do Porto, filho de Gonçalo Lopes Lobato, acrescentando-lhe

o foro a ca\alleiro-fidalgo, com ~bo réis de moradia por mes e 1 al-

queire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro, pelos

seus serviços na Chancellaria Mor do Reino até i<354 e por ir agora ao

Brasil.— De 2<» de janeiro de i(')5.^. 22b

Alvará a João^'iei^a Gamcirn, natural de Ccissa. termo da villa de Durem, filho

de Domingos Gonçalves, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalieiro-fidalgo,

com i^o réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 25 de fevereiro de iii55. 225 ;•

Alvará a António Correia da Fonseca, natural de Murça, filho de Gonçalo Correia,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com Noo reis de mo-
radia por mês c i alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde será

armado cavalleiro. — De 18 de fevereiro de lUbb. 22b v

Alvará a António Tcllo I>obão, natural da villa de Chacim, comarca de Mon-
con'<), filho de António Tello, dos foros de escudeim-lidiílgo c cavalieiro-

fidalgo, com Sofj réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia,

indo á índia, onde *crá armado cavalleiro. -- De 17 de fevereiro de i(i55. «25 v



2C6 I-IVRO II

1-'o11kis

Alvará a João de Monsáo, natural da \ illa de Arronches, filho de António Bulhões,

dos foros de escudeiro-fidaigo e cavalleirolidalgo, com 900 réis de mo-

radia por mês c i alqueire "de cevada por dia, indo á Índia, onde será

armado cavalleiro.—De 20 de fevereiro de iG55. 22G

Alvará a Bartolomeu de Proença, natural da villa da Covilhã, filho de Thomé
Proença, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro; pelos serviços como sargento de uma com-

panhia.—De 23 de fevereiro de iG55. 226

Alvará a Francisco Fernandes Madeira, natural de Teixoso, termo da villa da

Covilhã, filho de Diogo Fernandes, dos foros de escudeiro-fidalgo e ca-

valleiro-fidalgo, com i.rooo réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada

por dia, indo a índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de fevereiro

de iC55. 226

Alvará a Gaspar Feio de Carvalho, natural da villa da Amieira, priorado do Crato,

filho de Diogo Feio de Carvalho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com i-rooo réis de moradia por mès e i alqueire de cevada por

dia, "indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De u) de fevereiro de

i656.
"

226 V

Alvará a João da Silva de Macedo, natural de \'illa Franca de Xira, filho de Se-

bastião de jMacedo, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-tidalgo, com
i.j^ooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á ín-

dia, onde será armado cavalleiro.— De 2 3 de fevereiro de i6d5. 226 r

Alvará a Manuel de Sousa, natural de Lisboa, filho de Simão Gomes, dos foros

de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 600 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado ca-

valleiro; pelos seus serviços nos olRcios da arte de navegação, desde

1640 a 1053.—De 23 de fevereiro de ib35. 2261/

Alvará a João Lopes, natural da villa de Redondo, filho de Manuel Rodrigues,

dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo réis de mo-
radia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro; pelos seus serviços como alferes de uma companhia

da dita villa.—De 25 de fevereiro de i655. , 227

Alvará a Matheus de Couto, natural de Lisboa, filho de António da Fonseca, moço
da camará, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com 800 réis

de moradia por mès c i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde

será armado cavalleiro. (Porque não foi á índia no dito anuo, teve confir-

mação da mercê, com a mesma obrigação, por apostilla de 12 de feve-

reiro de itJ55).— De 7 de fevereiro de 1(04. 227

Alvará a José da Silva de ^'asconcellos, natural de Avellar, termo de Felgueiras,

filho de Aires da Silva de ^'asconcellos, dos foros de escudeiro-fidalgo

e cavalleiro-fidalgo, com qoo réis de moradia por mês c 1 alqueire de

cevada por dia, indo á Índia, onde será armado cavalleiro. De 3 de

março de iG55. 227 v

Alvará a Ambrósio da Silva de Macedo, natural de Villa Franca de Xira, filho

de .Manuel Luis. dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-tidalgo, com
i-rooo réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, indo

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 2 de março de i(')?5. 227 v

Alvará a .\ntonio Pereira, natural de Lisboa, filho de António da Mota, dos foros

de escudeiro-tidalgo c cavalleiro-fidalgo, com ir 100 réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde scra armado ca-

valleiro. - De 2 de marco de iõ55. 227 ;'
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Alvará a Brás de Oliveira, natural de Lisboa, filho de .Miguel Botelho de Oliveira,
dos foros de escudciro-hdaigo e cavalleiro-fidaígo, com icrooo réis de
moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será
armado cavalleiro.— De 17 de fevereiro de ihbb. 228

Alvará a Florêncio do Rego, natural da villa de Óbidos, filho de Bernardo da
Serra, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidaígo, com iSoo réis

de moradia por més e i alqueire de cevada p')r dia, indo a índia, onde
será armado cavalleiro.— De 17 de fevereiro de u3?5. 228 -

Alvará a .Manuel Machado, natural das Meãs, termo da villa de Montemór-o-
^'elho, filho de João Gonçalves Machado, dos foros de escudeiro-fidalgo

e cavalleiro-fidaígo, com yoo réis de moradia por més c 1 alqueire de
cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.—De 26 de
fevereiro de i655>. 228

Alvará a Manuel Neto, natural das Meãs, termo de .Montemor o-^'elho, filho de
José Neto, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidaígo, com rtoo réis

de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 2') de fevereiro de i<of>. 228 v

Alvará a Francisco de Matos de Oliveira, natural de Lisboa, filho de Domingos
Carvalho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidaígo, com 900 réis

de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De ly de fevereiro de i(355. 228 i>

Alvará a Luis Barbalho, residente na índia, c natural de Goa, filho do cavalleiro-

fidaígo António Barbalho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidaígo, com irioo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por
dia.— De 2 de março de iGd5. 228 p

Alvará a António de Mendonça, natural da villa de Proença-a-Nova, filho de
António .Manso Themudo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-

fidalgo, com icooo reis de moradia por més e i alqueire de cevada por
dia. indo a índia, onde será armado cavalleiro.— De 25 de fevereiro de
|C)55. 229

Alvará a Manuel Teixeira de Carvalho, natural do Porto, filho de Francisco Tei-
xeira de Carvalho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidaígo, com
800 réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 5 de março de i<o5. 22q r

Alvará n Matias de Sá Palmeiro, natural da villa do Redondo, filho de Manuel
Palmeiro, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidaígo, com irfioo

réis de moradia por mes c 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 10 de março de i653. 2291»

Alvará a António Alvares de Sousa, natural da Ribeira de Soas, filho de Geraldo
de Sousa, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidaígo, com uoo reis

de moradia por mes e i alqueire de ccvadc por dia, indo a índia, onde
será armado cavalleiro; por ter acompanhado a Inglaterra o conde cama-
rciro-mór, João Rodrigues de Sá e .\icnczcs, c por lhe pertencer a acção
dos scrAÍços que, António Peixoto de Barros, prestou como soldado na
guerra de Pernambuco.— De 9 de março de \hbb. 229 p

Alvará a António de Araújo, natural da villa de Caminha, filho de Pedro I^u-
renço de Castro, dos foros de escuJ' 'g») e cavallciro-lidalgf), com
i"4oo réis de moradia por mes e i , l de cevada por dia, mdo ao
Brasil, onde será armado cavalleiro; pelos seus serviços em Kntrc-Douro-
cMinho, desde i<>43 a 1Ô45, sendo captivo dos gallcgos. De 4 de março
de ihbb. 23o
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Alvará a Pedro de Freitas, residente na índia, natural de Lisboa, filho do moço
da camará, Brás de Freitas, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-

fidal^o, com i^boo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por

dia; "pelos seus serviços como soldado, capitão, cabo e sargento-mór em
Malaca e nas guerras de Ceilão, onde foi ferido.— De 6 de março de

i655. 23o f

Alvará a António de Paiva, natural da villa de Linhares, filho de Sebastião Fran-

cisco, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo, cora 800 réis de

moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De 12 de março de iG35. 23i

Alvará a Francisco de Abreu Lobato, natural de Santarém, filho de Pedro de

Abreu Lobato, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.—De 12 de março de i655. 23

1

Alvará a Luis de Abreu Lobato, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e 1 alqueire

de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 12

de março de iõ55. 23i

Alvará a .Miguel de Castilho, natural de Figueiró, filho natural de Francisco de

Magalhães, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 900
réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.—De 16 de março de i65d. 23 1 r

Alvará a .\ntonio Reimão, natural de Lisboa, filho de Francisco Reimão, dos

foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com a moradia e cevada

ordinária, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 7 de março
de i6d5. 23 I y

Alvará a Manuel Luis Polinario, cavalleiro da Ordem de S. Tiago, natural de

Lisboa, filho de Domingos Fernandes, dos foros de escudeiro-fidalgo e

cavalleiro-fidalgo, com 900 réis de moradia por mês e i alqueire de ce-

vada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro; pelos serviços

que prestou nos otficios da arte de navegação e num combate, junto da Ilha

Terceira, em que foi ferido, sendo capitão de artilharia.—De 10 de março
de 1(555. 23i v

Alvará a Mannel de Castro Favella, natural da Ilha do Faval, filho de António

Favella, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Xoo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo a índia, onde

será armado cavalleiro.—De 8 de março de iõ55. 232

Alvará a .Toáo Pinheiro Pimentel, natural de Travasse, termo de Aveiro, filho de

Manuel Pinheiro, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 8 de marco de i(i5?. 232

Alvará a Gaspar Henriques, natural de Nossa Senhora da Ribeira, termo de
Santarém, filho de Henrique Fernandes, dos foros de escudeiro-tidalgo

e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mes e i alqueire de

cevada por dia. indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De 10 de

fevereiro de i<o5. (Foi lhe levantada a verba c condirão de ir u índia,

por despaclio de 12 de julho de KKh). 232 v
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Alvará a Agostinho Rodrigues, natural de Lisboa, filho de Gonçalo Affonso, dos
foros de escudeiro-lidalgo e cavalieiro-hdaigo, com -do réis de moradia
por mês e i alqueire de cevada por dia; pelos seus serviços, embarcado
numa armada da costa, como guardião de um dos navios e por ter ido a

Ceilão e Cochim buscar pimenta para as náos do Reino.— De 6 de março
de iô?5. (Por haver cumprido a condição de ir a índia, íoi-lhe levantada

a verba por despacho de 3 de agosto de 1680). 232 r

Alvará a .Manuel André, natural de Matozinhos, filho de André Gonçalves, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo réis de moradia
por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro; pelos seus serviços na arte de navegação, em vários combates
em que foi ferido e como piloto da não Capitania.— De 10 de março
de H)33. 233

Alvará a Baltasar de Paiva Brandão, natural de Coimbra, filho de Marcos Paiva,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com 1C200 réis de mo-
radia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será
armado cavalleiro; pelos seus serviços no Brasil, fronteiras do Alemtejo
e Algarve, desde 1ÕJÍ7 a 1Ô54, como soldado, alferes e ajudante.— De 14
de março de lubb. 233 v

Alvará a Manuel Gorjão Leite, natural de Lisboa, filho de Pedro Rodrigues da
Maia, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com qoo réis de
moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De 14 de março de itJ53. 233 v

Alvará a Thomás Martins Madeira, natural do Teixoso, comarca da Guarda,
filho de .Manuel .Martins Neves, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com i-rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por
dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro. — De i3 de março de i<)55. 284

Alvará a Joáo do Rego Rebello, natural de Azeitão, filho de Francisco Rebello,

neto do cavalleiro-fidalgo Francisco Rebello, e bisneto de Luis Rebello,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com 900 réis de moradia
por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.— De i3 de março de iô55. 234

Alvará a Simão Ximcnes Rosa, natura! de Leiria, filho de Manuel Ximenes, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo. com -Soo réis de moradia
por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.— De i5 de março de 1035. 234

Alvará a .Manuel Ximenes Rosa, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e i alqueire

de cevada por dia, indo á índia, onde será armado cavalleiro.— De i3

de março de i<'>33. 234 v

Alvará a Gonçalo de Sousn, natural de Lisboa, filho de Manuel de Sousa, neto

do cavnllciro-fidalgo Gaspar Nunes Reimão, e bisneto de .Manuel Nunes
Reimno, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.-ooo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 14 de março de i()35. 2341»

Alvará a Franci-^co Mendes í",cia. natural de Portalegre. filh<> Jc Pedro Fernandes,
dos foros de escudciro-lidalgo e c.ivallcini-tid.ilgo. com •.'"ooo réis de mo-
radia por mes c 1 alqueire de cevada por dia, indo a Índia, onde será

arm.iJo cavalleiro. — IJi; 1*1 Jc in;iiLij Jc ifiSr». a35
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Alvará a Francisco Carvalho Freire, natural de Santarém, filho de Manuel Car-

valho de Seixas, dos foros de escudeiro-tídalgo e cavalleiro-fidalgo, com
qoo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.— De i5 de março de i653. 235

Alvará a Francisco da Silva, natural dos Arcos de Valdevez, filho de Henrique

da Silva, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com icioo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde

será armado cavalleiro.—De i5 de março de i656. 235 R

Alvará a .Manuel Mendes, natural de Alpalhão, filho de Gonçalo Fernandes Ra-

mos, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com qoo réis de

moradia. por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De ib de março de i655. 235 v

Alvará a João Pereira da Silva, natural de Lisboa, filho de Rui da Silva Pereira,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com i.rooo réis de

moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será

armado cavalleiro.— De i5 de março de iõ55. (Por alvará de i8 de outubro

de i668 foram-lhe acrescentados 5oo réis na sua moradia). 235 p

Alvará a Sebastião Soares, natural de Villa A'içosa, filho de António Gomes, dos

foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 8oo réis de moradia

por mês e i alqueire de cevada por dia, indo á índia, onde será armado
cavalleiro.— De i5 de março de i(355. 236

Alvará a Manuel dos Reis, natural de Lisboa, filho de João Soares, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com a moradia e cevada ordi-

nária, indo á índia, onde será armado cavalleiro.—De i3 de março de i6d5. 236

Alvará a Baltasar \'ieira de Araújo, natural de Chaves, filho natural de António

\'ieira de Araújo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
a moradia e cevada ordinária, indo á índia, onde será armado cavalleiro.^

De 1 3 de março de lúbb. 236 a

Alvará a António Teixeira de Araújo, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com a moradia e cevada ordinária, indo á índia,

onde será armado cavalleiro.—De i3 de março de i6bb. 236 r

Alvará a Álvaro de Moraes Cortez, natural da \'illa da Lousã, filho de M;tnuel

Correia de Moraes, dos foros de escudeiro-lidal^o e cavalleiro-fidalgo,

com iJTooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
obrigação de ir á índia, onde será armado cavalleiro. -De i5 de março
de lúbb. 237

Alvará a António de Gouveia Soares, filho natural de Francisco de Gouveia

Soares, natural da cidade de Niseu, dos foros de escudeiro-lidalgo e ca-

valleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada

por dia, com a clausula de ir á índia, onde será armado cavalleiro c de ir

dois annos ao Maranhão.^ De 10 de março de iC)?:>. 327

Alvará a António Pereira, residente na índia, natural de Lisboa, filho de Gon-
çalo João, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 1^400
réis de moradia ror mês e 1 alqueire de cevada por dia; pelos serviços

que prestou no dito Ks^ado, desde iõ33 a i652, tendo embarcado em 8

armadas, como cabo c capitão de galeotas.— De b de março de i655. 337
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Alvará ao capitão Simão Monteiro, cavalleiro-fidalgo, natural de Lisboa, filho de
Belchior Monteiro, que foi moço da camará do paço, acrescentando-lhe

400 réis mais, em sua moradia, alem dos 900 réis que tem, para ao todo

ter ir3oo réis de moradia por mès e 1 alqueire de cevada por dia, pelos

serviços que prestou desde 11)44 ^-^^ fronteiras do Alemtejo e armada.

—

De 10 de março de i6bb. 287 v

Alvará a Manuel Rodris^ues, natural de Lisboa, filho de Miguel Rodrigues, dos
foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-fidalgo, com 7.^0 réis de moradia
por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro; pelos serviços que prestou na arte de na-

vegação, desde i638 a i<354, e nas armadas que foram ao Brasil.—De 7
de março de \6bb. 238

Alvará a .Manuel Barreto, natural de Lisboa, filho de João Francisco Barreto, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 7.^0 réis de moradia por
mès e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será

armado cavallciro.— De 11 de março de i035. 238 f

Alvará a Manuel da Silva, natural da cidade de Lisboa, filho de .Manuel .Vivares,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 7.^0 réis de mora-
dia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia;

pelos serviços que prestou em Angola, e como patrão-mòr da Ribeira das

Naus.— De (3 de março de ito.^. 238 y

Alvará a Manuel da Silva, cavalleiro-fidalgo c da Ordem de S. Tiago, natural de
Lisboa, filho de Manuel .Vivares, acrescentando-lhe 25o réis mais em sua

moradia, alem dos -bo réis que tem, para ao todo ter iítooo réis de mo-
radia por mês e 1 alqueire de cevada por dia; pelos serviços que prestou

nas armadas que foram ã índia, fazendo escala por Angola.— De 27 de
fevereiro de i')7o. 238 v

Alvará a Bento Pereira Barbosa, moço da camará, natural de Valença do Minho,
filho de Francisco Nunes, acrescentando-lhe o foro a escudeiro-fidalgo e

cavalleiro-fidalgo, com irooo réis de moradia por mès e i alqueire de

cevada por dia, com a condição de ir á índia; pelos serviços que prestou

no Brasil, achando-sc no sitio de Pernanbuco. — De b de março de ihbb. òig

Alvará a Cosmo I.,ourcnço Madeira, natural da villa de Alcoutim, filho de Fernão
Martins, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo
réis de moradia por mès e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir a índia, onde será armado cavallciro.—De 5 de março de i(o5. 239 p

Alvará a António Pereira, natural de Alcoutim, filho de Francisco da Horta, dos

foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 7.^0 réis de moradia
por mês c i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir a índia,

onde será armado cavallciro. De 3 de março de ibbb. 23ij t>

Alvará a António Dias Scbolo, natural da Villa de Kcd<indo. lilho de António Dias

Scbolo, dos foros de escudciro-lidalgo e cavallciro-lidalgo, com 1-200 reis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde scrd armado cavallciro; pelos serviços que prestou como
alferes c capitão contríi os castelhanos, achando-sc cm (Jlivença e Campo
Maior.— De 3 de março de ihbb. 2391»

Alvará .1 Josí Falardo, natural da Villa do Redondo, filho de Sebastião Falardo,

dí)s foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com i-of»o reis de mo-
radia por mes c 1 alqueire de cevada por din, com a condição de ir á índia,

onde ucrá armado cavallciro. --De 18 de fevereiro de ti^bb, 240
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Alvará a Gaspar Hordoens de Madureira, filho de Gaspar Hordoens, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-rooo réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde

será armado cavalleiro.— De 1 de março de i(õ5. 240

Alvará a Manuel Soares de Aguilar, natural da cidade de Elvas, filho de Fer-

nando Soares de Aguilar, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com icSooréis de moradia por més e i alqueire de cevada

por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro;

pelos serviços que prestou no Alemtejo e na armada da costa.—De i

de março de lõõb. 240 v

Alvará com salva a Manuel Soares de Aguilar, natural de Elvas, filho de Fer-

nando Soares de Aguilar, mandando que tenha etieito a mercê que tem
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Lt^Soo réis de mo-
radia e 1 alqueire de cevada, posto que não fosse á índia em i('õ5, como
determinava o primeiro alvará que perdeu, indo em lõGo.— De 1 1 de abril

de 16G0. 240 V

Alvará a Domingos de Almeida Escovar, natural da Faia, termo da Guarda,
filho de Manuel João, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 3 de março
de i65d. 241

Alvará a Diogo Carvalho de Sequeira, natural de Lisboa, filho de António Car-

valho de Sequeira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com
700 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De i de março de iô55. 241

Alvará a Domingos de Matos, natural do Modelo, termo de Óbidos, filho de

Bernardo de Matos, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com 1^00 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.^ De 2 de março
de 1055. 241

Alvará a Thomás de Matos, irmão do precedente, doa foros de esCudeiro-fidalgo

e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de

cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.—De 1 de março de iõ55. 241 v

Alvará a A'icente Colaço Cotrim, natural de Sernache do Bomjardim, termo de

Santarém (sic)^ filho de Manuel I^opes Colaço, dos foros de esCudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 000 réis de moradia por mês e 1 alqueire

de cevada por dia, com a condição de ir á Índia, onde será armado
cavalleiro.— De 3 de março de i633. 241 v

Alvará a José de Mesquita, natural de Lisboa, filho de João de Mesquita, dos

foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com -bo réis de moradia
por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde ser.i armado cavalleiro.— De 3i de janeiro de ii"ô5. 242

Alvará a António da Silva, natural do logar do Macheai, termo de Torres \'edras,

filho de António Martins, dos foros de escudeiro-lidalgo c cavalleiro-

fidalgo, com i2p3oo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro, pelos

serviços que prestou como soldado, cabo, furriel e tenente na provincia

do Alemtejo, desde 1(341 a 1049.— De b de março de iôSd. 243
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Alvará a Jerónimo de Araújo, natural do concelho de Regalados, filho de José
de Araújo, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com ic^oo
réis de moradia por mès e i alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro, pelos serviços que prestou
em três armadas e na cidade de Tanger como capitão.— De 29 de feve-

reiro de 1055. 242 r

Alvará a António da Silva, natural do logar do Bouro {sic, deve ser Beco), termo
da villa de Dornes, filho de Domingos Marques, dos foros de escudeiro-
tídalgo e cavalleiro-fidalgo, com 900 réis de moradia por mês e i alqueire

de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.—^De 2() de fevereiro de iÓ55. 242 x»

Alvará a Fernando da Costa, natural de Lisboa, filho de Gaspar da Costa de
Abreu, dos foros de escudciro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com qoo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir a Índia, onde será armado cavalleiro.—De 4 de março de i655. 243

Alvará a Bernardo da (^osta, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-fidalgo

c cavalleiro lidalgo, com 900 réis de moradia por mès e 1 alqueire de ce-

vada por dia, com a condição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 4 de março de iô55. 243

Alvará a Francisco Leitão de Abreu, natural da villa de Arruda, filho de Simão
Leitão de .\breu, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i.rooo réis de moradia por mès e i alqueire de cevada por dia, com a
condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.^ De 2 de março
de i(o5. 243

Alvará a Diogo de Chaves, natural da Vidigueira, filho de Rafael de Chaves, que
foi moço da camará, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com 900 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 9 de março
de iG55. 243 r

Alvará a Diogo Fausto Borralho, natural da cidade de Elvas, filho de Manuel
Fausto Borralho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i~3oo reis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia; pelos

serviços que prestou no cidade de onde é natural, e noutras partes do
Alemtejo.— De (> de março de lUbb. ( Foi-lhe levantada a verba e condi-

ção de ir á índia, por despacho de 17 de fevereiro de i<"»tio|. 243 v

Alvará a João Sequeira, natural de Lisboa, filho de .\ntonio (Carvalho, moço da
camará, dos foros de escudciro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooi>

reis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.'— De 12 de março de i'>55. 244

Alvará a iVnncisci Soares de lirito, natural da vilia de Monsarás, lilho de .Miguel

!<f>drigucs Soares de lirito, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-

fidalgo, com I ff 100 reis de moradia por mes c 1 alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro; pelos

serviços que prestou nas fronteiras do Alemtejo c nas armadas. — De tò

de março de i<í55. 244

Alvará a Afonso Martins, natural de Pedrógão, termo de Beja, filho de João
Martins, dos foros de escudciro-fidalgí) e cavallcim-fidalgo, com Soo réis

de moradia por més e r alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir .1 índia, onde será armado cavalleiro.— De H de março de i<S53. 244
a
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Alvará a José de Macedo Themudo, natural do logar de Palhaes, comarca de

Setúbal, filho de Thomé Fernandes, dos foros de escudeiro-hdaigo e ca-

vaileiro-tidalgo, com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada

por dia, com a condição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 9 de março de i655. 244 v

Alvará a João de Oliveira Botelho, natural de Ourem, filho de João Ferreira de

Abreu, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á Índia, onde será armado cavalleiro.—De i3 de março de iõ55. 244 p

Alvará a Lourenço de Andrade, ca^ alleiro-fidalgo, que foi morador em Tanger,
filho de Lucas de Miranda, outrosim cavalleiro-fidalgo, accrescentando-

Ihe 200 réis mais em sua moradia, alem dos inoo réis que tem, para ao

todo ter ic?3oo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De i3 de

março de i633. 243

Alvará a Manuel ^'elho, natural de Alvor (reino do Algarve), filho de Jerónimo
Alvares, dos foros de escudeiru-fidaigo e ca\alleiro-tídalgo, com 000 réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir a índia, onde será armado cavalleiro.— De i5 de março de iô55. 243

Alvará a Manuel de Mesquita, natural da villa de Mesquitela, filho de Francisco

de Mesquita, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavaileiro-fidaigo, com
i.rooo réis de moradia por mês e i alqueire de ce\ada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 9 de março
de 1(335. 246

Alvará a Álvaro de Sousa, natural da villa de Cintra, filho de Gaspar de Sousa,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavaileiro-fidaigo, com icooo réis de
moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 7 de fevereiro de ii333. 246 v

Alvará a João Tavares Leite, natural da villa de Santarém, filho de António
Leite Pacheco, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
iC-ooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 17 de março
de 1Ó33. 245 V

Alvará a António Bernardes, natural do Cartaxo, filho de Manuel Bernardes,

dos foros de escudeiro-tidalgo c ca\alleiro-fidalgo, com 800 réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 17 de março de i(')35. 243 r

Alvará a i>uis Fernandes, cavalleiro-fidalgo, natural do logar da Carrasqueira,

filho de Silvestre Fernandes, acrescentando lhe 100 réis mais em sua

moradia, alem dos (i<>o réis que tem, para ao todo ter i-roco réis de mo-
radia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

Índia.— De 12 de março de i()35. 24o

Alvará a Domingos Luis de Sequeira, moço da camará, natural de Lisboa, lilho

de Luis Fernandes, acrescentando-lhe o foro a escudeiro-fidalgo e caval-

leiro-fidalgo, com 000 réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada
Êor dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

le 12 de março de ii")33. (D. Pedn> II mandou-ihe Icvimtar a verba e con-
dição de ir a índia, \isio já a ter satisfeito c mandou declarar que se

chamava Domingos Luis de Oliveira). 240



MATRICULA DOS MORADORES DA CASA REAL 276

Folhas

Alvará a Francisco Duarte da Fonseca, natural de Castello Novo, filho de Fran-

cisco Duarte, dos foros de escudeiro-iidalgo e cavalleiro-tídalgo. com 800

réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De :8 de março de lõÒD. 246 v

Alvará a Diogo do Pinho, natural da villa de Vagos, filho de João Teixeira, dos

foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Soo réis de moradia

por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 18 de março de iõ55. 246 v

Alvará a .Manuel de Barros de Brito, natural de Lamego, hlho bastardo de Do-

mingos de Barros, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com
t-roDo réis de moradia por mès e 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 21 de março
de i653. 24G V

Alvará a Luis Nogueira de Can'alho. natural da villa de Coruche, filho deThomás
Nogueira de (.arvalho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavallcim-fidalgo,

com Qoo reis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a

Condição de ir á índia, (jnde será armado cavalleiro.— De i5 de março
de i655. (O mesmo foi dispensado de ir á índia, por se encontrar doente;

pelos serviços que prestou como alferes de uma companhia de auxiliares

de Coruche, achando-sc com cila em Olivença, Badajoz, Valença de

Alcântara e outras partes, e por se ter embarcado para o Brasil cm irH"»o,

onde foi nomeado capitão de infantaria).— De i3 ae julho de i<')<iy. 247

Alvará a .Manuel da Silva Lousado, cavalleiro, natural da cidade do Porto, filho

de Francisco de Castro, acrescentando lhe o foro a ca\alleiro-tídalgo, com
3o réis mais, alem dos 700 réis que tem, para ao todo ter 750 réis de mo-
radia p(jr més e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir a índia,

onde será armado cavalleiro.^ De 21 de março de it"i?3. iFoi-lhe levan-

tada a verba e condição com que lhe foi dada a mercê, visto que já a

satisfez;.— De 1? de janeiro de 1(572. 247 v

Alvará a Fknto Teixeira, natural de Lisboa, filho de Pedro Teixeira, e irmão de

Sebastião Teixeira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i-r40o réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia. com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleinj; pelos serviços que ellc

e seu irmão prestaram no Alemtejo e Beira, encontrando-se cm varias

pelejas.— De 10 de março de lô?.^. 247 v

Alvará a Ambrósio da Rocha, natural de Lisboa, filho de Gonçalo da Rocha,

dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro fidalgo, com Noo réis de mora-

dia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro. — De 27 de fevereiro de iio(). 248 v

Alvará a .Manuel Pinto, natural de Freixo, comarca de Pinhel, filho de António

Pinto, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavallciro-ndaigo. com Voo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia. com a condição de

ir á índia, onde será armado cavalleiro.^ De i de fevereiro de \(^b^^. 24X p

Alvará a .Manuel Silveira, natural de Figueiró dos Vinhos, filho de João Baptista

dos Santos, dos foros de escudeiro fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com i.~ooo

réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro. —De a6 de fevereiro de i(bô. 240

Alvará a Simão da Costa Homem, natural de Lisboa, (ilho de Cii Homem da

CxíSta, do» foro^ de c«:udciro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-rioo réis

de mor ' mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir .1 In ; será armado cavalleiro. De 2<i de fevereiro de i6f>õ. 240
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Alvará a António Soares Pimentel, natural de Lisboa, filho de Bernardo Soares,

dos foros de escudeiro-tíJalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de mo-
radia por més e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á ín-

dia, onde será armado cavalleiro.—De 3 de março de i636. 249 p

Alvará a António Pereira de Azevedo, natural da cidade do Salvador, da Bahia

de Todos-os-Santos, filho de Manuel de Azevedo Negro, dos foros de

escudeiro-tídalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês
e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será

armado cavalleiro, pelos serviços que prestou no Brasil e Maranhão.

—

De 2 de março de lúbb. 249 v

Alvará a Manuel Furtado, natural do logar do Cortiço, comarca de Pinhel, filho de

Manuel Furtado, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
icooo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 6 de março
de 16.^6. 249 f

Alvará a Jorge Coelho, irmão do precedente, filho de outro Manuel Furtado,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com irooo réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 6 de março de i656. 249 v

Alvará a António da Fonseca, irmão dos precedentes, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com icroooréis de moradia por mês e i alqueire

de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado ca-

valleiro.— De G de março de i63b. 25o

Alvará a António da Costa de Oliveira, natural de Nossa Senhora da Luz, termo
de Lisboa, filhí de Julião da Costa de Oliveira, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com icioo réis de moradia por mès e i al-

queire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 18 de fevereiro de iG56. 25o v

Alvará a Manuel de Matos, natural do logar do Lavradio, termo da villa de Alhos
\'edros, filho de António Neto, .dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-

fidalgo, com 800 réis de moradia por mès e 1 alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 22 de
fevereiro de i636. 2bo f

Alvará a Martinho de Brito, natural da villa de Ponte do Lima, filho de António
de Brito, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i--2oo

réis de moradia por mès e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 2 de março de ibbb. 2 5o r

Alvará a Roque Vieira, moço da camará, natural de Lisboa, filho de Lvicas Vieira

de .Mesquita, cavalleiro-tidalgo, acrescentando-lhe o foro a escudeiro-fidalgo

e cavalleiro fidalgo, com mm? réis e 2 seilis, de moradia por mes e 1 al-

queire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 2 de março ae ib56. 25

1

Alvará a Bartolomeu Dias Parrado, natural da villa de Sines, comarca de Campo
de ( )urique, filho de Bartolomeu Dias Parrado, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 730 réis de moradia por mes e i alciueire

de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado ca-

valleiro. —De 21 de fevereiro de i('>3ô. 25

1
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Alvará a Belchior Teixeira Palha, natural da villa de Cintra, filho de João Tei-
xeira Palha, dos foros de esciideiro-ridaigo e cavalleiro-tidalgo com i-rooo
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 3 de março de lôõb. 25 1 v

Alvará a Manuel de Matos, natural de Vinho, termo da villa de Gouveia, filho

de Manuel Dias, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com
icooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 9 de março
de lÔDÓ. 2Ò1 i>

Alvará a Domingos Fernandes Inverno, natural da villa de Gouveia, filho de Do-
mingos Fernandes Inverno, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-

fidalgo, com irooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 9
de março de i<oG. 201 v

Alvará a António .Meira, natural da villa de .\rronches, filho de Marcos Fer-
nandes Meira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com
900 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a con-
dição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.— De 2y de fevereiro

de 1(0(3. 262

Alvará a António de Almeida de Castello Branco, natural de Lisboa, filho de
Luís Freire de Andrade, dos foros de escudeiro-fidalgo, e cavalieiro-

fidalgo. Com irooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia, onae será armado cavalleiro.— De 7 de
março de i('õ(). 2^2

Alvará a Manuel Freire Gameiro, natural da Junqueira, termo de Coimbra, filho

de Manuel Rodrigues, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo,

com i-rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 9 de março
de Hofi. 262 V

Alvará a António Nunes Coelho, natural de Villa Real, filho de Gaspar Coelho,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com irooo réis de
moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.— De m de março Je i<'õi">. 252 /'

Alvará a António de Gouveia de N'asconccllos, natural do conccliio do ikirreiro,

filho de António de Gouveia de ^'asconce!los, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com i-"'2oi) réis de moradia por mês e 1 al-

queire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado
cavalleiro.— De lá de março de i6f<(3. 233

Alvará a Francisco de Gouveia de Wisconcellos, irmão do precedente, dos foros

de escudeiro fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com i.r2oo réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde
será armado ca\alIeiro. - De i3 de março de i()5<). 253

Alvará a Luis Pereira, natural de Lisboa, fiiho de Jerónimo Pereira, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cav;illeirolidalgo, com irooo réis de moradia por
mes c í alqueire de cc\ada por dia, com a condição de ir á índia, onde
scr.t armado cavalleiro. De o de marco de i'"i5(>. 253

Alvará a Ihim.!"» Botelho de Azcvciln, natural de \'illa Real, filho de António
Tcixeir,! de Azevedo, dos foros de cscudeiro-tidalco c cavalleiro fidalgo,

com i-~ooo réis de moradia por mês c 1 alqueire tJc cevada por dia, com
a condição de ir a índia, onde scr.i armado cavalleiro. - De 9 de março
de i<')5''>. a53
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Alvará a Manuel Rodrigues de Sá, natural de Baltar, (bispado do Porto), filho

de Bartolomeu André, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com iCooQ, réis de moradia por mês e 1 alqueire de ceNada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 1 1 de março
de 1056! 233 v

Alvará a Martim da Rocha Paga, natural da villa de Vianna da foz do Lima, filho

de Diogo Alves da Rocha, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

tídalgo, com inoo reis de moradia por mês e i alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 16

de março de iõ?õ. 234

Alvará a João Borges, natural do termo da cidade de Lamego, filho de Estacio

Borges, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidaigo, com icooo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 6 de março de i65b. 264

Alvará a António Borges, irmão do precedente, natural do termo da cidade de

Lamego, filho de Estacio Borges, dos foros de escudeiro fidalgo e caval-

leiro-fidaigo, com líPooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada

Êor dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—

•e 16 de março de i()56. 254 v

Alvará a Agostinho Gens de Azevedo, natural da villa da Castanheira, filho de

Valeriano Gens, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidaigo, com
i-rooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 4 de março
de iG56. 254 V

Alvará a João Correia Cardoso, natural do concelho de Penaguião, filho natura)

de João Correia de Figueiredo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidaigo, com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De ii'» de

março de i6?6. 254 v

Alvará a João Pinto Ribeiro, natural do concelho de Penaguião, filho de Inácio

de Figueiredo Pinto, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidaigo,

com i.rooo réis de moradia por mês e i alqueire ue cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 16 de março
de IÓ5GÍ

'

255

Alvará a André Guedes de Figueiredo, natural do concelho de Penaguião, filho

de Inácio de Figueiredo Pinto, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidaigo, com i-rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cc\ada por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De it")

de março de itoíi. 255

Alvará a João Rodrigues .Mayo, natural da cidade de Elvas, filho de António
Ríjdrigues, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro lidalgo, com irooo
réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á Índia, onde será armado cavalleiro.— De i5 de março de iG5<5. 255 v

Alvará a .Manuel Rebcllo de Castello Branco, natural da villa de Queira (?), filho

bastardo de Manuel Rebcllo de (-astelln Branco, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com 7.^0 réis de moradia por mês e 1 alqueire

de cevada por dia, com a condição de ir a índia, onde será armado caval-

leiro.— De i5 de março de i65<). 255 v
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Alvará a Vicente Duarte, natural de Villa Nuva de Portimão, hlho de Mcente
Duarte, dos foros de escudciro-ridalgo e cavalleiro-lidalgo, com Soo reis

de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De i3 de março de i(3f>ô. 255 v

Alvará a João Gonçalves de Sequeira, natural da villa de Loulé, filho de João
Gonçalves, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á Índia, onde será armado cavalleiro.— De i3 de março de i(o(i. 256

Alvará a João Gonçalves Belém, natural do legar de Helem, filho de André João,

dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalIciro-fidalgo, com -bo réis de moradia
por més e i alqueire de cevada por dia, com a condição Je ir á índia, onde
será armado cavalleiro; pelos serviços que prestou nos otticios da arte de
navegação, desde iG35 a i653.— De 14 de março de i656. 256

Alvará a Manuel da Costa F"olgado, natural de Lisboa, filho de Manuel da Costa,
dos foros de escudciro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de mora-
dia por mes c i alqueire de cevada por dia. com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De i5 de março de i<í5ô. 256 v

Alvará a João da Silva, natural da villa da Gollegã, rilho de Pedro da Silva

P^arinha, dos foros de escudeiro-fidalgíj e cavalleiro-fidalgo, com 75o réis

de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.—De i de fevere'.ro de iô56. 256 v

Alvará a Manuel Fradique da Silva, natural da villa da Gollegã, filho de João
Fradique. dos foros de escudciro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 750 réis

de moradia por més e i alqueire de cevada por dia. com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De i de fevereiro de i<35ó. 256 »

Alvará a João Carvalho de Bastos, natural da villa da .Anadia, filho de Agostinho
Francisco, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com ()<"> réis

de moradia por mes c i alqueire de cevada por dia. com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 18 de fevereiro de i656. 257

Alvará a Manuel de .Mmeida. natural de Lisboa, filho de Alexandre Pereira, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 900 reis de moradia
por més e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado ca\allciro. De iG de março de i(oi"i. 257

Alvará a Pedro de Abreu, natural da cidade de Elvas, filho de Pedro Vaz Sutil,

dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com i-rooo réis de mo-
radia por mes c i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro. De i5 de março de Moíí. 257 r

Alvará a José de Mello, natural da cidade de Évora, filho de Lourenço de Mello,

dos foros de escudeiro lid.ilgo c cavalleiro-lidalgo, com •^'oi» réis de moradia
por més e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir a índia,

onde será armado cavalleiro. De 3 de março de i<>.^«>. 257 v

Alvará a Baltasar Lí>rcs. natura! do Car\alh:il. termo da villa de Óbidos, (ilho

de Francisco Botelho, dos foros de escudeiro fidalgo c cavalleiro-fidalgo,

com i~f«i«) reis de moradia por mà% e 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 18 de março
de lOSii 257 »
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Alvará a João Tenreiro, natural da villa de Mesquitella, filho de Gonçalo Ten-

reiro, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com icooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir á Índia, onde será armado cavalleiro.— De 11 de março de iG3()-

Folhas

Alvará a Francisco Mendes Leal, natural do termo da villa de Óbidos, filho de

Luís Mendes, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, cora

900 réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 9 de março de i65õ. 258

Alvará a Manuel de Sousa Borges, natural da villa da Pexeira (?), dos foros de

escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.t^ioo réis de moradia por mês

e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será

armado cavalleiro.— De lõ de março de i65G, 358

Alvará a João de Macedo Delgado de Medina, natural de Azeitão, filho de Fran-

cisco de Sá de Bulhão, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com i.rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com

a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 9 de março

de 1056. 2Í>8 r

Alvará a Bernardo do Souto Tenreiro, natural daTraguzela, termo de^'iseu, filho

de Manuel João do Souto Tenreiro, dos foros de escudeiro-fidalgo e ca-

valleiro-fidalgo, com i.rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de ce-

vada por dia, com a condição de ir á Índia, onde será armado cavalleiro.—

De 16 de março de iG56.' 258 v

Alvará a Lourenço de Mello, natural de Lisboa, filho de Asccnço Jorge de Mello,

cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo. com

icooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De lõ de março

de 1056. 258 V

259

Alvará a .\ntonio Carneiro de Moraes, natural da villa de Montalegre, filho de

António de .Moraes, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo,

com i.?5ooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com

a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 24 de março

de ib56'. ^Sg

Alvará a Diogo de Gouveia Pinto, natural da freguesia de Penajoia, filho de

Baltasar Pinto de Oliveira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De U»

de março de i(35õ. 259 v

Alvará a .Manuel Soares, natural da freguesia de Penajoia, filho de Manuel Soares,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de mora-

dia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condkão de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De lõ de março de ió5b. 209 v

Alvará a .\ntonio Teixeira de Moraes, natural da villa de Chaves, filho de António

(Carneiro de Moraes, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com ir-ioo réis de moradia nor mês e 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á Índia, onde será armado cavalleiro.— De 24 de março

de Ho(). 259 V

Alvará a Pedro Fontoura, natural da villa de Chaves, filho de Máximo Capella

da Fontoura, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com trono

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro,— De 24 de março de ib5õ. a6o
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Alvará a Manuel da Nobreça, natural de Lisboa, filho de Francisco da Nóbrega,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavaileiro-fidalgo, com i-^ooo reis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavaileiro.— De 20 de março de i656. 260

Alvará a Manuel Pereira, natural de Lisboa, filho de Rui da Silva Pereira, cavai-

leiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e ca\alleiro-ridalgo, com ic5oo
réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavaileiro.—De 24 de março de 1056. 260

Alvará a Kusebio de Brito, natural da viila de Monsanto, filho de Pedro André
Telles, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis

de moradia por mes c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavaileiro.— De 23 de março de iõdI). 2G0 v

Alvará a José de Aires Saldanha, natural de Torres \'edras, filho de Jerónimo
de Aires (>ão isici, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo. com
800 réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir a índia, onde será armado cavaileiro.— De 3i de janeiro de

1(07. 2Õ0 V

Alvará a Diogo Pinto de Lemos, natural de^'illa Nova de Cerveira, filho de Gaspar
Pinto de Lemos, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
irooo réis de moradia por mês c i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavaileiro.—De 3 de fevereiro

de 1(357. 261

Alvará a João Aranha de Oliveira, natural de Lisboa, filho de Francisco Aranha
de Oliveira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavaileiro.— De 3 de fevereiro de 1G57. 261

Alvará a Dommgos Correia de Faria, natural da villa de Arruda, filho natural

de António Correia de Faria, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com irooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavallcirí).— De iS

de março de 1657. 261

Alvará a João Pereira de Figueiredo, natural da villa de Aljubarrota, filho de

António Pereira da Paz, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo,

com <»oo réis de moradia por mes c 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavaileiro.— De 3 de fevereiro

de 1057. aôi V

Alvará a .Manuel (Carvalho, natural da villa de Aljubarrota, filho de Gaspar de

Carvalho, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com oon réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia. com a concficão de

ir á índia, onde será armado cavaileiro.— De 3 de fevereiro de !<"»57. 2<ii r

Alvará a Manuel Soares Freire, natural da villa de Alm»ida, filho de Chrispim

Soares Pantoja, dos forais de escudeiro-fidalgo c cavallciro-fidaign, com
i.-ofx» réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia. com a

condição de ir d índia, onde será armado cavaileiro.— De 2 de fevereiro

de i<07. 2(12

Alvará a .Miguel Moniz de Soveral, natural de Lisboa, filho de Manuel Ribeiro

da silva, do* foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 1 .r'200 réis

de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cav,illciro. — De 3i de janeiro de 1107. 2<>a

Ml
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Alvará a Luis de Cabedo .Mousinho, natural de Lisboa, tillio de Miguel de Ca-

bedo Mousinho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-hdalgo, com
900 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 8 de fevereiro

de' 1657. 262

Alvará a Manuel da Mota, residente na índia, natural do logar de Enxara do

Bispo, termo de Lisboa, tilho de Francisco da Mota, dos foros de escu-

deiro-ridalgo e cavalleiro-lidalgo, com i.rioo réis de moradia por mês e

I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, pelos serviços

que prestou no dito Kstado e em Ceilão.—De i5 de fevereiro de 16S7. 262 />

Alvará a Pedro da Cunha, natural de Lisboa, filho natural de Luis da Cunha,

dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-tidalgo, com 800 réis de mo-
radia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

Índia, onde será armado cavalleiro.— De i5 de fevereiro de lúb-j. 262 í»

Apostilla a Pedro da Cunha, natural de Lisboa, filho natural de Luis da Cunha,

para que tenha etfeito a mercê dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-

tidalgo, embora não tivesse ido á índia no anno que lhe estava determi-

nado, indo no presente.— De 17 de fevereiro de iõ58. • 262

Alvará a João Luis Leitão, natural da villa da Certa, filho de António Christo-

vam, dos foros de escudeiro-fidalgo e Ctivalleiro-hdalgo, com 900 réis de

moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.—De i3 de fevereiro de 1657. 263

Alvará a João Baptista da Fonseca, natural de Lisboa, filho de Manuel Martins

da Fonseca, moço da camará, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com icooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 21

de fevereiro de 1657. 263

Alvará a João Mendes, natural da Tejosa, termo de Santarém, tilho de Pedro
Mendes, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-tidalgo, com 800 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De i5 de fevereiro de 1Õ57. 263

Alvará a Fernando de Belhesteiros, natural de Lisboa, filho de João de Belhes-

teiros, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-tidalgo, com ç)oo réis de
moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á Índia, onde será armado cavalleiro.—De i5 de fevereiro de \Gb-j. 203 p

Alvará a Manuel Leitão, natural da villa de Azambuja, tilho de Matias Leitão,

dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-tidalgo, com irooo réis de
moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.—De 1 de março de ihb-]. 263 ;'

Alvará a Manuel da Cunha Lira, natural dos .\rcos de Vallc de Vez, filho de
Manuel da Cunha Lira, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro lidalgo,

com i.rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á Índia, onde será armado cavalleiro. -De 28 de feve-

reiro de it.07. 263 p

Alvará a IVancisco Antunes Ribeiro, natural do termo de .'Vrcos de^'alle de ^'ez,

tilho de .Manuel Cerqueira Pinheiro, dos foros de escudeiro-lidalgo e ca-

valleiro-tidalgo, com 1.31000 réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada

Eor dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—
le jX de fevereiro de itiíT. 264
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Alvará a Rodrigo Sarbout, natural de Lisboa, filho de Rodrigo Sarbout, dos foros
de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-tidalgo, com 7^0 réis de moradia por mês
e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será
armado cavalleiro.— De 20 de fevereiro de iTirj. 264

Alvará a Manuel Teixeira, natural de ^'illa Cova, termo de Guimarães, filho de
António Teixeira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
I ecoo reis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a con-
dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 1 de março de 1Ó57. 264 v

Alvará a João da Cunha Cerveira, natural de S. Tiago de Tabaco, arcebispado
de Braga, filho de João Rodrigues Cerveira, dos foros de escudeiro-fidalgo
e cavalleiro-fidalgo, com irooo réis de moradia por mes e i alqueire de
cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.— De 5 de março de 1Õ57. 264 »>

Alvará a Paulo Freire Botelho, natural da villa de Porto de Moz, filho de Paulo
Freire Botelho, dos foros de escudeiro-fidalgo e ca\alleiro-lídalgo, com
i~2oo réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 21 de fevereiro

de 1Ó57. 2G4 V

Alvará a João da Silva, natural de Lisboa, filho de Sebastião Gomes de Brito,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis de
moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 28 de fevereiro de 1Õ57. 265

Alvará a João Pinto, natural de Lobrigos, termo de Penaguião, filho de Fructuoso
Rebcllo Pinto, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com t)Oo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 28 de fevereiro de 1637. 2(35

Alvará a Manuel Ribeiro Magriço, natural de Amora, termo da villa de Almada,
filho de Salvador Quinteiro Coelho, cavalleiro-fidalgo, dos foros de escu-

deiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.r3oo réis de moradia por més e 1

alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será ar-

mado cavalleiro.—De 3 de fevereiro de 1657. 265 v

Alvará a João Gomes de Faria, natural de Lisboa, filho de Francisco de Faria,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Noo réis de mora-
dia por més e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.—De 2 de março de 1657. 265 v

Alvará a Miguel de Soveral de Castclbranco, natural da cidade de \'iscu, filho

de Francisco Moreira de Casteibranco, dos foros de escudeiro-fidalgo e

cavalleiro-fidalgo, com i"'2rK) réis de moradia por més e 1 alqueire de
cevada por dia, com a. condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.— De 2 de março de 1(07. 266

Alvará a Pedro da Mota, natural de Knxara do Bispo, termo de Torres ^"edras,

filho de Francisco da Mota, dos foros de escudeiro-fidalgo e caviílleiro-

fidalgo, com i.TíX)o réis de mfiradia por mes e i alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á Índia, onde será armado cavalleiro. - De 1

de março de 1657. 26<"»

Alvará a Gaspar Coelho de Sampaio, natural de Nilla Real, filho de António
O)elho, dos. foros de cscudciro-hdalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo

reis de moradia por més c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De «i de março de 1(07. 2G6
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Alvará a João Mesquita Carneiro, natural de Villa Real, tilho de Luis Carneiro,

dos foros de escudeiro-fidaigo e cavaileiro-tidaigo, com icooo réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 2 de março de 1657. 2C6 p

Alvará a António Ribeiro de Medeiros, natural de Lisboa, filho de João do Rego,
dos foros de escudeiro-tidalgo e cavaileiro-fidalgo, com Soo réis de mora-

dia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 2 de março de i652. 266 v

Alvará a Álvaro da Cunha da Fonseca, natural de Lisboa, filho de Belchior da

Cunha da Fonseca, dos foros de escudeiro-Iidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com irooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 5 de março
de 1(357. ^^7

Alvará a Bento de Miranda, natural daTuja, termo da villa de Miranda, nllio de

Francisco Dias, dos foros de escudeiro-tídalgo e cavalleiro-íidalgo, com
irooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 19 de março
de 1(357. 267

Alvará a Manuel Dias de Paiva, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-

tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo réis de moradia por més e i al-

queire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado
cavalleiro.—De 19 de março de 1G57. 267

Alvará a Pedro João Ferreira, natural de \'illa Cortês, termo de Linhares, filho

de Francisco João Ferreira, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalieiro-

fidalgo, com irooo réis de moradia por més e i alqueire de cevada por
dia.— De 19 de março de 1657. 2G7 p

Alvará a Gaspar Fernandes Mexia, natural da villa de Monforte, filho de Manuel
Fernandes Chaveiro, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-tidalgo,

com i.rooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De iG de março
de 1G57. 267 V

Alvará a Manuel Mexia Pcchim, natural da villa de Avis, filho do precedente,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com i.rooo réis de mo-
radia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condivão de ir á

Índia, onde será armado cavalleiro.— De iG de março de 11357. 2C8

Alvará a António Mexia Pechim, natural da viila de Avis, filho de Manuel Fer-

nandes Chaveiro, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavallcirolidalgo, com
irooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.— De i<i de março
de i(>57. 268

Alvará a José Correia de Morgado, natural de Lisboa, filho de .\maro Rodrigues
de .Morgado, dos foros de e.scudeiro-tidalgoe cavalleiro-tidalgo, com irooo
réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, com a ajndição

de ir á Índia, onde será armado cavalleiro.— De 1 de março de KÍ57. 268

Alvará a João Pinheiro, natural da villa dcThomar, filho de Cipriano Jorge, dos
foros de escudeiro-Iidalgo e cavalleiro-tidalgo, com 1-000 réis de moradia
por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir a Índia,

onde será armado cavalleiro.— De i5 de março de i<")57. 2(>8r
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Alvará a Manuel Preto, natural de Aldeia Gallega do Ribatejo, filho de Cosme
Gonçalves, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com ooo
réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, cora a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro; pelos serviços que prestou
no Brasil e nas armadas da costa.— De 2 de fevereiro de i6b-. 2G8 f

Alvará a João Correia de Lemos, natural de Lisboa, filho de \'icente Correia
de Lemos, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De i3 de março de i(35j. 269

Alvará a Theodosio de Oleiro, natural de Lisboa, filho de André de Oleiro, ca-

valleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
icooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 19 de março
de 1Õ57. 2<5g

Alvará a Lucas de Oleiro, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-fidalgo e

cavalleiro-fidalgo, com i-rooo réis de moradia por mês e i alqueire de
cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.— De 8 de fevereiro de Kt^y. afíg v

Alvará a João Rodrigues, natural de Aldeia Gallega, filho de Manuel Pereira,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavallcim-lidalgo, com 700 réis de mo-
radia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, pelos serviços que prestou

em Olivença e na índia.^ De 7 de março de 1(07. 269 »»

Alvará a João Rodrigues, natural de Aldeia Gallega, filho de Manuel Pereira, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com a moradia e cevada
ordinária, voltando á índia, onde será armado cavalleiro; pelos serviços

que prestou, como soldado em 01i\ ença e no dito Kstado, embarcando
em Goa, para ir de soccorro a Ceilão, como mestre de uma galeota.

—

De 7 de março de 1657. 269 v

Alvará a Eugénio de Freitas, natural de Lisboa, filho de Francisco de Freitas,

dos fcjros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Noo réis de mo-
radia por mês e 1 alqueire de cevada pi)r dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.— De (j de março de 1Ô57. 270

Alvará a António de Abreu de Freitas, cavalleiro-fidalgo, natural de Lisboa, filho

de Gaspar de Abreu de Freitas, que também foi cavalleiro-fidalgo e da
Ordem de (>hristo, acrcscentando-lhe 200 réis mais. em sua moradia,
para ao todo ter ir4oo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada

Eor dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—
le o de março de 1107. 270

Alvará a Jerónimo Correia de Mendonça, natural da villa de Moura, lilho de
Jacinto Correia de Mendonça, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-

fidalgo, com i-?2oo reis de moradia por més e i alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á Índia, onde será armado cavalleiro.— De 14

de março de i<'Ó7. 270

Alvará a João Rodrigues de Almeida, natural da villa de Almada, filho de Lou-
renço Rodrigues de Almeida, dos foros de escudeiro iidalgo c cavalleiro-

fidalgo, com irwK) rei» de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia, onde &er;i armado cavalleiro.— De 14

de março de 1*07. J70 v
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Alvará a António Caldeira, natural da cidade de Elvas, filho de Pedro Caldeira,

dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalíío, com i .roço réis de

moradia por més e i alqueire de cevada pur dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De lo de março de iGSy. 270 v

Alvará a Jacome de Novaes, residente na índia, natura! das Terras de Salsete,

filho de Jorge de Novaes, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-

fidalgo, com i.rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por

dia; pelos serviços que prestou nas armadas, fortalezas e fronteiras do

dito Estado, desde 1Õ34 a 164b, e na guerra de Ceiláo.~De i3 de março

de 1657. 271

Alvará a Diogo Peres Pantoja, natural de Lisboa, filho de João de Oliveira Bar-

reto, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 700 réis de

moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 21 de março de 16:17. 271

Alvará a João de Araújo, natural de Lisboa, filho de João Gonçalves, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês

e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será

armado cavalleiro.— De 21 de março de 1G57. 271

Alvará a Manuel Coutinho, natural da cidade de Évora, filho de Pedro Gonçalves,

dos foros de escudcirolidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 900 réis de mo-

radia por més e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.—De 19 de março de 1637. 271 v

Alvará a Estevam Duarte, natural da freguesia de S. Vicente, termo de Santarém,

filho de João Duarte, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com icrooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 21 de março

de 1Õ37. 27' "

Alvará a .\ntonio de Mendonça, natural da cidade de Faro, filho de Christovam

de Mendonça, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 21 de março de

1637. , 272

Alvará a Afonso Tavares, natural da villa de Ceia, filho de Afonso Tavares de

Carvalho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 reis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 18 de março de 1Õ37. 272

Alvará a Francisco de Sampaio, natural da villa da Castanheira, filho de Manuel
Cosme de Moura, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-tidalgo, com
Qoo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á Índia, onde será armado cavalleiro. — De 20 de fevereiro

de 1C57. 272

Alvará a Francisco Rebello, natural da villa de Óbidos, filho de Francisco da

Costa de Carvalho, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo,

com 1-200 réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De i(J de março
de if")37! 272 p

Alvará a Jerónimo de Almeida, natural da villa de Óbidos, filho de Francisco de

Horta de Carvalho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com i.r2oo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á Índia, onde será armado cavalleiro.— De it) de março
de 1(07. 272 p
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Alvará a Estevam Machado, irmão do precedente, natural de Óbidos, dos foros

de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-tidalgo, com irjoo réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde
será armado cavalleiro.— De lô de março de i6b-. 273

Alvará a Afonso Mexia de Mendonça, natural da villa de Campo Maior, filho de
Rui Caseia de Mendonça, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com i-rJ^oo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro; pelos

serviços que prestou nas fronteiras do Alemtejo, como soldado e alleres,

desde 1Ô41 a lõSõ.—De 18 de março de 1G57. 273

Alvará a Manuel Barbosa do Amaral, natural do concelho de Ferreiros, tílho de
Manuel Barbosa de Barros, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-

lídalgo, com i.noo réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir ã índia, onde será armado cavalleiro.— De 16

de março de 1637. 273 r

Alvará a Manuel Malheiro, natural do concelho de Aregos, comarca de Lamego,
filho de Miguel Malheiro, dos foros de escudeiro- fidalgo e cavalleiro-lidalgo,

com ir20o reis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De i(') de março de
1037. 273 u

Alvará a Inácio do Amaral de Barros, natural do concelho de Ferreiros de Ten-
daes, filho de Manuel Barbosa de Barros, dos foros de escudeiro-tidalgo

e cavalleiro-tiJalgo, com i-rioo réis de moradia por més e 1 alqueire de
cevada ror dia, com a condição de ir á Índia, onde será armado caval-

leiro.— De 16 de março de 1637. 273 v

Alvará a João da Rocha Guimarães, natural da villa de Vagos, filho de Manuel
da Rocha, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-tidalgo, com i.rooo

réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 9 de março de 1637. 274

Alvará a Martinho de Barros de Gamboa, natural da cidade de Braga, filho de
António de Almeida Gamboa, dos foros de escudeiro fidalgo e cavallciro-

fidalgo, com iCooo réis de moradia por més e i alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 20
de março de 1Õ57. 274

Alvará a .losé de Sampaio, natural da Castanheira, filho de Manuel Cosme de
Moura, dos foros de escudciro-fidalgo c cavallciro-fidalgo, com ((oo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 24 de março de 1I137. 274 v

Alvará a António de Sousa de Carvalho, natural de ^'illa Real. filho de Mateus
Moreira, dos foros de escudciro-fidalgo c cavallciro-fidalgo, com i-"*2oo

réis de moradia por mes c i alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De MÍ de março de 1(337. '74 ''

Alvará a José de Oliveira da Costa, natural de Lisboa, filho de Salvador Lou-
renço, dos foros de escudeiro fidalgo c cavalleiro fidalgo, com i"~ooo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia. com a condisão de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 24 de março de ití37. 274 i»

Alvará a Manuel da Fonseca de Carvalho, natural da villa de Torres \'cdras. filho

de r 't Fonseca de Carvalho, dos foros de escude :o c

cav ., com \C\rx) reis de moradia por mes c 1 , de
cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro; pelos serviços que prestou no Alcmfcjo, e no Brasil. — De iõ de
março de H07. 2~b
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Alvará a João Rebello de Macedo, natural de Lisboa, filho de Francisco Rebello

Sotto Maior, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de março de i6õ-j. 2-b

Alvará a Francisco Nunes de Almeida, natural da Chamusca, filho de António

Nunes Colaço, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
800 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 26 de março de ibbj. 275 v

Alvará a João de Lemos Froes, natural da villa de Mugem, filho de João da

Costa Delgado, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
leooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 26 de maio de 1657. 2/5 v

Alvará a Jerónimo Pereira Morato, natural de Lisboa, filho de Manuel Pereira

Morato, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, Com a condição de

ir á índia, onde será armado Cavalleiro.— De 22 de março de i6b-j. 276 v

Alvará a Vicente Pereira Morato, natural de Lisboa, irmão do precedente, dos

foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia

por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir d índia,

onde será armado cavalleiro.— De 26 de março de 1657. 276

Alvará a Manuel de Sequeira, natural do Lumiar, filho de António Lopes Chi-

chorro, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 26 de março de 1657. 276

Alvará a \'icente da Costa Carvalho, residente na índia, natural da villa de

Alemquer, filho de Francisco da Costa Carvalho, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis de moradia por mês e i al-

queire de cevada por dia; pelos serviços que tem prestado no dito Estado.

—

De 27 de março de 1(357. ^7^ ''

Alvará a jRoque de Góes Pinheiro, natural do Reguengo, termo de Leiria, filho

de Fernão Martins de Oliveira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com 900 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 21 de

março de 1657. 27G f

Alvará a António Ribeiro, natural de Lisboa, filho de Pedro Ribeiro, dos foros

de escudeiro-lidalgu e cavalleiro-fidalgo, com 75o réis de moradia por

mes e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 17 de março de it")57. 277

Alvará a Manuel de Pina, natural da villa de Alcobaça, filho de João Raposo
de Brito, dos forcjs de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo. com i.rooo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de março de lúby. 277

Alvará a Gabriel de Almeida, natural de Lisboa, filho de João Coelho de Al-

meida, cavalleiro-tidalgu que foi, dos foros de escudeiro-lidalgo e caval-

leiro-fidalgo, com 1.^200 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada

por dia, com a condição de ir á Índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 6 de março de 1O57. 277
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Alvará a Francisco Sardinha, residente na índia, natural da cidade de Elvas,

filho de Manuel Sardinha, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-

íidalgo, com i.r2oo réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 24
de março de 1Ô57. 277 v

Alvará a Manuel Ramalho Botelho, natural de Aregos, filho de Luis Ramalho,
dos foros de escudciro-tidalgo e cavalleiro-tidalgu, com i-rooo reis de
moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 23 de março de iô?7. 277

Alvará a Manuel Ferrão de Almeida, natural do concelho de Resende, lilho de
Jerónimo Ferrão, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-lidalgo, com
icooo réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 23 de março
de M07. 278

Alvará a Matias Duarte, natural de Fermoselha, filho de Manuel Gonçalves Al-

mendra, dos foros de cscudciro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 000 réis

de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 23 de março de ihb~. 278

Alvará a Manuel Mendes Henriques, residente na índia, natural do logar de
Santo Aleixo, termo da villa de Moura, filho de Manuel Mendes Hen-
riques, dos foros de escudeiro-fidaloo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis

de moradia por més e i alqueire ae cevada por dia, pelos serviços que
prestou naquelle Estado até m")48.— De 24 de março de 1Õ37. 278

Alvará a José Correia, natural do logar de Sabrosa, filho de Francisco Correia,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 000 réis de mo-
radia por mes c i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 23 de março de 1(07. 278 r

Alvará a Manuel Correia Cardoso, natural de Appellação, termo de Lisboa, filho

de Manuel Correia Cardoso, dus foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com <)oo réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.— De 21 de
março de 1107. 279

Alvará a João Monteiro ^'illasboas, natural de S. \'icentc de Fornellos, filho de
Gonçalo Monteiro, que foi cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo

c cavalleiro-fidalgo, com irooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de
cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.— De 18 de fevereiro de i<o8. 279

Alvará a António Monteiro Nillasboas, irmão do precedente, dos foros de escu-

deiro-fidalgo c cavalleiro-tidalgo, com i-roon réis de moradia por més e

I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será

armado cavalleiro.— De 18 de fevereiro de ir)^8. 27()

Alvará a António de Novaes, natural de Lisboa, lilho de João Monteiro de No-
vaes, dos foros de cscudciro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com 7D0 réis de
moradia por més c 1 alqueire de cevada por dia. com a condiçã<i de ir á

índia, onde scr.i armado cavalleiro. — De iN de fc\creiro de lUbX. 270 r

Alvará .1 Iranciscn Monteiro de Castro, natural de S. \'iccntc de Fornellos, filho

bastdrdo de íioncalo Míintciro, cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Xoo reis de moradia por mes c 1 alqueire

de cevada por dia, com a condição de ir a índia, undc será armado
cavalleiro.— De 18 de fevereiro de iõí»8. 271» r
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Alvará a António Leite da Fonseca, natural de Lisboa, filho de João Leite da
Fonseca, moço da camará, e neto de João Leite da Fonseca, que foi

cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
icooo réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavallciro.— De 18 de fevereiro

de i658. 280

Alvará a Manuel Cardoso Leitão, natural da viila da Arruda, filho de Francisco

Cardoso, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com -jbo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 21 de fevereiro de iij38. 2801»

Alvará a João ^'elloso, natural de Lisboa, filho de Diogo Velloso, dos foros de
escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês
e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será

armado cavalleiro.— De 18 de fevereiro de iõ58. 280 i

Alvará a Belchior de Azevedo, natural de Goa, filho de Francisco de Almada
\'elloso, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

a índia, onde será armado cavalleiro.— De 21 de fevereiro de ití58. 280 v

Alvará a António da Costa, natural de Lisboa, filho bastardo de Manuel da Costa,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro- tidalgo, com 800 réis de moradia
por més e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 12 de março de i658. 281

Alvará a Agostinho da Costa Pimenta, natural de Leiria, filho de Simão Rodrigues,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com 900 réis de moradia
por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 6 de março de iG58. 281

Alvará a Bernardo Ribeiro, natural da vilIa de Alcobaça, filho de António Ribeiro,
dos íoros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com iroou réis de mo-
radia por mês, com a condição de ir a índia, onde será armado caval-

leiro. — De lõ de fevereiro de lõoS. 281

Alvará a António da Veiga, natural da vilIa de Penalide (?), filho de Manuel Ro-
drigues, dos foros de escudeiro-liJalgo e caxalleiro-fidalgo, com i-rooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro. — De 6 de março de iõ58. 281 r

Alvará a António Pereira da Silva, natural de Lisboa, filho de Rui da Silva Pe-
reira, cavalleiro-fidalgo e da Ordem de Christo, do loro de cavalleiro-

fidalgo, com i.r.^oo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 20
de março de i658. 281 r

Alvará a Domingos Gomes, natural do concelho da vilIa de Oliveira do Conde,
filho de .Vntonio Gomes, dos foros de escudeiro- tidalgo c cavalleiro-tidal-

go, com i.rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De i3 de
março de 1(08. 282

Alvará a Manuel de Matos, natural de Cascaes, filho de Lopo de Sousa, dos foros
de cscudeiro-tidalgo c cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis de moradia por
mês c I iilqucire de cevada por dia, com a condição de ir a Índia, onde
será armado cavallciro.— De 20 de marco de 1(08. 282
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Alvará a Domingos Gonçalves de Passos, natural de \'illa Real, filho natural de
Gonçalo Fernandes Cambito, dos foros de escudeiro-tidalgo, e cavalleiro-

tidalgo, com Soo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.— De 22 de
março de iõ58. 282

Alvará a Pedro de Araújo Borges, natural da ^'eiga, filho de Manuel de Araújo,
dos forus de escudciro-tidalgo e cavalleiro-tidalgo, com 1-000 réis de mo-
radia por mes e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 1? de março de iti58. 282 v

Alvará a Manuel Lopes Carameleiro, natural de Abrantes, lilho de João Lopes
Carameleiro, dos foros de escudciro-tidalgo e cavallciro-lidalgo, com 800
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de março de 1(08. 282 v

Alvará a ^'iccnte Caldeira de Almeida, natural da villa de Abrantes, filho de
Martim Coelho de Almeida, e neto de Brás de Avellar, que foi cavalleiro-

lidalgo, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-lidalgo, com 1.^400 réis

de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro, pelos serviços que prestou em
guerra, no Alemtejo.— De 28 de março de 1(08. 283

Alvará a Luis Correia de Sousa, natural da cidade de Évora, filho de António
Madeira, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-tídalgo, com i-r^joo

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De ib de março de lúbx. 283

Alvará a Manuel Soares Moreira, natural de Lisboa, filho de Rafael Soares Mo-
reira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com i-rooo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De i<> de marco de i<")58. 283 r

Alvará a Constantino de Almeida de Brito, natural de Lisboa, filho natural de
Luis de Brito de Almeida, que foi cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 8?o réis de moradia por mês e 1 alqueire

de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado ca-

valleiro.— De II de março de lõbS. 284 v

Alvará a João Ferreira de Azevedo, natural de Villa Real, filho de Martim Fer-

nandes de Azevedo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo,

com irctoo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 21 de marco
de i658. 284

Alvará a Manuel Ribeiro Ferreira, moço da camará do numero, natural de Lisboa,

filho de António Ribeiro, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com i.t"2oo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de março
de H358. 284

Alvará a João Monteiro de Milão, natural de Brsteims, filho de Pedro Fernandes
Ramiláo. dns foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com i.-ioo

réis de moradia por mes c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armad»» cavalleiro. -De lU de março de ifi?8. 284 r

Alvará a Luis Cado, natural de Lisboa, filho de Nicolau Vandabar, dos toros de
cscudciro-fidaltto c cavalleiro-fidalgo, com i.r<)o<» réis de moradia por mês
c I alqueire oe cevada por dia. com n condição de ir á índia, onde scr.i

armado cavalleiro.— De 20 de março de i'"."»^. 284 p
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Alvará a Remualdo de Sousa, natural de Barbuta, filho bastardo de José Vaz Pinto

de Sousa, dos foros de cscudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com ic-ioo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 26 de março de iõ38. 285

Alvará a António Valente, natural da villa de Ceia, filho de Barnabé Fernandes,

dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 750 réis de mo-

radia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.—De 2G de março de ibbS. 283

Alvará a Carlos Freire de Sousa, natural de Lagos, filho natural de Gaspar da

Fonseca de Sousa, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-ridalgo, com
i.rooo réis de moradia por mès e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De -28 de março

de lO-iS. 285

Alvará a Sebastião Freire de Andrade, natural de Borba, filho de Simão Freire

de Andrade, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com
i.:rooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 26 de março

de i638. 285 i»

Alvará a João Rodrigues Gato, natural de Borba, filho de Simão Freire da Fon-

seca, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-lidalgo, com irooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 26 de março de ib58. 285 P

Alvará a Cipriano Martins Coutinho, natural da villa de Angeja, filho de Diogo

.Martins, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 22 de março de i(o<S. 286

Alvará a Pedro Machado, natural da villa de Pcnella, filho de Christovam Ma-
chado, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com i.r2oo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 3o de março de i658. 286

Alvará a António de Azambuja Ribeiro, natural de Penella, filho de Francisco

de Azambuja, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
lorooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.— De 3o de marco
de iG58. 268

Alvará a António Craveiro, natural de Lisboa, filho de Sebastião Craveiro, dos

foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis de moradia

por mes e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 3o de março de i638. 28o r

Alvará a Nicente Dourado, natural da Parahiba (Brasil), filho de Gaspar Fer-

nandes Dourado, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i-;no réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 28 de março
de 1108. 28() r

Alvará a Manuel Travassos, natural da cidade de Coimbra, lilho de João Tra-

vassos, dos foros de cscudciro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.-ooo réis

de moradia por mês c i alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir a índia, onde será armado cavalleiro.— De 2 de março de iCi?8. 287
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Alvará a Estevam de Liz ^'elho, natural de Alcácer do Sal, filho de Manuel de
Liz \'elho, dos foros de escudeiro-hdalgo e cavalleiro fidalgo, com i rooo
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De ii de abril de 1(08. 287

Alvará a Cionçalo Monteiro, natural de S. ^'icente de Fornellos, filho de João
F"ernandes, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-fidalgo, com Soo
réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir d índia, onde será armado cavalleiro.—De 3 de março de il>58. 287

Alvará a Aires da Silva Pereira, natural do termo de Leiria, filho de Thomé da
Silva Pereira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i~ooo reis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 8 de março
março de i<338. 287 p

Alvará a Gonçalo Marques Matoso, natural de Santarém, filho de Manuel Alvares,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.—De 12 de março de i658. 287 v

Alvará a João Pacheco Pimentel, natura! de Estremoz, filho de António Rodrigues
Pimentel, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com ()oo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De i3 de março de 1(08. 288

Alvará a Jorge Lopes, natural de Montemór-o-Novo, filho de João ,\mado, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com 800 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia. com a condição de ir á índia, onde será

armado cavalleiro. — De 8 de março de iio8. 288

Alvará a João da Fonseca, natural da cidade de Évora, filho de .Matias Gonçalves
Soveral, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com icioo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro. — De i3 de março de i(">.^8. 288

Alvará a Luís Pimenta Leite, natural de Celorico de Basto, filho de Gustodio
Pimenta Leite, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com
800 réis de moradia por mês c i alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.— De 28 de fevereiro

de ifoS. 288 V

Alvará a .Mateus de Oliveira, natural da Ilha de S. Miguel, filho de Sebastião

de Oliveira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 7?o
réis de moradia por mes c i alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 3 de março de if>bg. iSS v

Alvará a Miguel Marques, cavalleiro, natura! de Vallongo, termo do Porto, filho

de .Miguel .Marques, acrescentando-lhc o foro a cavnileiro fidalgo, com
(tiK) réis de moradia por mês, ao todo, e i alqueire de cevada por dia;

pelos serviços que prestou na índia, para onde lhe foi imposta a condição
de voltar.— De 3 uc março de i<'õo- 288 i>

Alvará a Inácio Rodrigues, cavalleiro, natural de Lisboa, filho de Simão Rodri-

gues, ciutrosim cavalleiro, acrescentando lhe o foro a cavalleiro-fidalgo,

para ao todo ter -^bo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por

dia; pelos serviço* que prestou na índia e no reino, na dcfcza de Elvas,

c por voltar a índia conforme a condição que lhe foi imposta.— De b de
íibril de ifiSi. j8(,
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Alvará a André Pinheiro Ferreira, natural de Barcellos, filho de Manuel Pinheiro

Lobo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com 800 réis de

moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.—De 3 de março de itjõo. 289 v

Alvará a Manuel de Mendonça, natural de Lisboa, lilho de Constantino de Men-
donça, dos foros de escudei ro-tidalgo e cavalleiro-ridalgo, com icooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De ó de março de 1660. 289 v

Alvará a Jerónimo Ferrão Castello Branco, natural de Lisboa, filho de Jorge de

Góes Ferrão de Castello Branco, moço da camará, dos foros de escudeiro-

fidalgo e ca\alleiro-fidalgo, com i~ooo réis de moradia por mês e i al-

queire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado
cavalleiro.—De 6 de março de 1660. 290

Alvará a António Freire de Andrade, natural de Abiul, filho de Francisco Freire

de Andrade, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-ridalgo, com i.:?ooo

réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 1 1 de março de i6bo. 290

Alvará a Fernão Botelho, natural de Vaqueiros, termo de Santarém, filho de
Manuel Botelho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
-^o réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.—De lõ de março de ib58. 290

Alvará a Belchior de Sá de Menezes, natural de Villa "\'içosa, filho de Manuel
de Sá de Menezes, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
icrooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De i3 de março
de lôõo. 290 r

Alvará a Domingos de Sá de Menezes, natural de ^'ilIa Viçosa, irmão do pre-

cedente, dos foros de escudeiro-fidalgo e ca\'alleiro-tidalgo. com i-rooo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.—De i3 de março de u56o. 290 r

Alvará a Manuel da Costa da Silva, natural de Lisboa, filho de Luis Gomes da
Silva, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 26 de fevereiro de ibôo. 291

Alvará a Manuel Rebello, natural de Escalhão, termo de Castello Rodrigo, filho

de Francisco Alvares, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com I--200 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.— De 23 de março
de iGôo. 291

Alvará a António de Barros, natural de Ancião, filho de Manuel Francisco, dos
foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rt>oo réis de moradia
por mes e 1 alqueire de cevada per dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 11 de março de i(")õo. 291

Alvará a Luis de Sá de Menezes, natural de ^'illa de Conde, filho de .Manuel

Barbosa de Sa, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i~ooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir a índia, onde hera armado cavalleiro.— De i3 de março
de iõ(>o. nji V
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Alvará a José de Macedo, natural de Azeitão, filho de Francisco de Sá, dos foros

de escudeiro fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com irono réis de moradia por
més e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde
será armado cavalleiro.—De i3 de março de iDt)0. 201 v

Alvará a João da Nóbrega de Azevedo, natural de Lisboa, filho de Francisco da
Nóbrega de Azevedo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo,

com irioo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á Índia, onde será armadtj cavalleiro.— De 22 de março
de HXJo. 291 V

Alvará a António Ferreira de .\lbuquerque. natural da villa de Soeira, filho de
Constantino Ferreira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo,

com irooo réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 23 de março
de lôõo. 292

Alvará a Manuel Alvares Pereira Pimenta, natural de Lisboa, filho de Manuel
Alvares Pimenta, dos foros de escudeiru-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com
7D0 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.— De 16 de março de
lôõo. 292

Alvará a Roque de .Aguiar, natural da villa de Arcos, filho de Luis Ribeiro Ca-
bral, dos fr>ros de escudeirolidalgo e cavalleiro fidalgo, com 1C200 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 24 de março de i("i6o. 2Q2 v

Alvará a Paulo Gonçalves, natural da villa de Moura, filho de Rui Gonçalves,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com i.-ooo réis de
moradia por més e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 2 de abril de iGõo. 292 p

Alvará a Frutuoso Gonçalves, natural da villa da Castanheira, filho de André
Gonçalves, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavailciro-lidalgo, com i~ooo
réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 2 de abril de i<'>()o. 292 v

Alvíirá a .Manuel Gonçalves, natural da villa da Castanheira, irmão do precedente,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com irooo réis de mo-
radia por més e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir a índia,

onde será armado cavalleiro.— De 2 de abril de lUUn. 2q3

Alvará a Bernardo Pereira Soares, natural da quinta de Pedroso, julgado de Gaia,

termo do Purto, filho natural de .Manuel Pereira Freire, dos foros de escu-

deiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com i.r2oo reis de moradia por més c i

alqueire de cevada por dia, com a condição de ir a índia, onde será ar-

mado cavalleiro.— De ode março de n^ôo. 293

Alvará a João Pereira Soares, natural da quinta de Pedroso, julgado de Gaia,

termo do Porto, irmão do precedente, dos foros de escudeiro fidalgo e ca-

valleiro fidalgo, com i.~2fK) réis de moradia por mes c 1 alqueire de cevada

ror dia, com a condição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.

—

)c 29 de março de i<i<")o. 293 i'

Alvará a I^íh de Freitas, natural da villa das Pi«s, filho de Manuel de Araújo,

dos foros de cscudciro-lidiílgo c c.ivallciro-fidalgo, cnm irooo reis de mo-
radia prjr més e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde scra armado cavalleiro.— De 3i de março de Miíhj. 2<»3 p
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Alvará a Manuel Ferreira, natural de Benavente, filho de António Ferreira, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-ridalgo, com 800 reis de moradia
por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir a índia,

onde será armado cavalleiro.—De i de abril de 1G60. 294,

Alvará a Manuel de Noronha, natural de Lisboa, filho de António Antunes, que
foi moço da camará, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo,

com i.:rooo réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 2 de abril de
1660. 294

Alvará a Francisco Malheiro da Fonseca, natural do logar de Miras, concelho de
Resende, filho de Domingos Nunes da Fonseca, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i^ooo réis de moradia por mês e i al-

queire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado
cavalleiro.—De 3 de abril de ibtio. 294

Alvará a Manuel de Sousa Godinho, natural da villa de Thomar, filho de Manuel
Thomé, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 8 de abril de 1660. 294 v

Alvará a Luis Mendes, natural da Ribeira de Pernes, termo da villa de Santarém,
lilho de Luis Mendes, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo,

com 7fio réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 2 de abril de
1660. 294''

Alvará a Manuel José do \'allc, natural de Lisboa, filho de Luis Mendes, dos
foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com iv?20o réis de mora-
dia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia;

pelos serviços que prestou no Brasil e no cerco de Chaves.—De 8 de
abril de 1660. , 294 v

Alvará a João Alexandre de Brisos, natural de Lisboa, filho de António de Brisos

da Silva, cavalleiro-fidalgo, do foro de escudeiro-fidalgo, com 900 réis de
moradia por mês c i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.—De 23 de março de iGGo. 2gb

Apostilla a João Alexandre de Brisos, para que tenha clTeito a mcrcc que tem do
foro de escudeiro-fidalgo, com 900 réis de moradia e i alqueire de cevada
por dia, não obstante não ir á índia, porquanto vae ao Maranhão.— De 27
de fevereiro de iõ(j2. 295

Alvará a Miguel \'alentc Pestana, natural da villa de Serpa, filho de Manuel Va-
lente Mendes, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-tidalgo, com
irooo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.— De 2 de abril de
iGGo. 295 1>

Alvará a Salvador da Costa de Abreu, moço da camará, natural de I^isboa, lilho

de Manuel da Costa, acrescentando-lhe o foro a escudeiro-fidalgo c ca-

valleiro-fidalgo, com irooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada
por dia; pelos serviços que prestou na armada da costa e na Índia, ticando

prisioneiro em (Leilão, e por voltar á índia.—De 6 de março de lõõo. 295 p

Alvará a José de Faria, natural da villa de Tentúgal, filho bastardo de Nuno de
Pearia, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com i.rooo réis

de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De i3 de abril de iGôo. 296



MATRICULA DOS MORADORES DA CASA REAL aq;

Folhas

Alvará a Manuel Gonçalves, natural do Couto do Peso, comarca do Porto, filho

de Domingos Pedro, dos foros de escudeiro-íidalgo e cavalleiro-lidalgo,

com iccoo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De i3 de abril

de UMJo. 296

Alvará a Manuel Antunes de Aguiar, natural de Lisboa, filho de Domingos An-
tunes, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-tidalgo, com i-ooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia; pelos serviços que prestou na índia, combatendo nas fronteiras

e nas armadas.— De b de dezembro de 1600. 296

Alvará a Manuel Fernandes de Abreu, natural de Lisboa, filho bastardo de Diogo
F^ernandes, cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-tídalgo e cavalleiro-

fidalgo, com 900 réis e 2 seiíis de moradia por mes e i alqueire de cevada
)or dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

)e ó de abril de iGGi. 296 rK

Alvará a Manuel da Fonseca, natural de Lisboa, filho de Gaspar de Arouca,
cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavallciro-fidalgo, com
iCDOO réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De i de março de
16Õ2. 297

Alvará a Custodio de Almeida, natural da villa de Thomar, filho de Francisco
de Sousa, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavallciro-fidalgo, com i.rooo
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De iS de março de i<')()2.

( Foi-ihe mandada levantar a verba por ter satisfeito a condição de ir á

índia, acrcsccntando-lhe mais 400 réis na moradia».— De 28 dç março
de 1(370.

'

297

Alvará a Domingos de Carvalho, natural da villa de Provezende, filho de António
Gaspar de .Moraes, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalieiro-tidalgo, com
irooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro. — De 2q de março
de ii>'>2.

"

297 V

Alvará a António .Moraes de Canalho, natural do Couto de Provezendc, irmão
do precedente, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavallciro-ridalco, com
i.rooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por aia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 23 de março
de i'3<i2. 2()7 V

Alvará a António Dias, natural da Lourinhã, dos foros de escudeiro-fidalgo e

cavallciro-lidalgii, com r>oo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada

Eor dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—
le 29 de março de i('y">2. 298

Alvará a Inácio Pereira, natural de Lisboa, tilho de António da Silveira, dos
foros de cscuJeiro-hdalgo c cavalleiro-fidalgo, com i."*ooo réis de moradia
por mes c 1 alqueire jc cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavallciru.— De 20 de março de Pii.a. 2i(S

Alvará mn: tar a vr foi dado o ; alvará a Inácio

Pcn . . ;o5 de c^^ ,;"> c c.ivallc: ^o, por ter saíi-.

feito a condição de ir á índia.— De Mj de novembro de lON». 21^
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Alvará a António Pinheiro Mascarenhas, natural da villa de Thomar, íiiho de
Pedro Pinheiro, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-tidalgo, com
iCrooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á Índia, onde será armado cavalleiro.—De 29 de março
de iGb2. 2y8 r

Alvará a Gaspar de Sousa de Lacerda, natural de Lisboa, filho de João de Sousa
de Lacerda, cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudèiro-tidalgo e cavalleiro-

ridalgo, com ic1h)0 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á Índia, onde será armado cavalleiro.— De i

de abril de iõÕ2. 298 v

Alvará a .Manuel C.oelho de Faria, natural de Lisboa, filho de Rafael Coelho,

que foi cavalleiro-fidalgo e da Ordem de S.Tiago, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com icíooo réis de moradia por mês e i al-

queire de cevada por dia, com a condição de ir á Índia, onde será armado
cavalleiro.— De 27 de março de 1662. 298 v

Alvará a Francisco da Silva, natural de Lisboa, filho de João Fidalgo, dos foros

de escudeiro-tídalgo e cavalleiro-fidalgo, com icooo réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á Índia, onde
será armado cavalleiro, pelos serviços que prestou como soldado e alferes

na provincia de Entre Douro e Minho.— De 27 de março de 1662. 299

Alvará a Bernardo Ferreira, natural da villa de Torres ^'edras, filho de Mateus
F^erreira, cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com irooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir a Índia, onde será armado cavalleiro.— De 29
de março de 1662. 299

Alvará a Francisco Correia, natural de Lisboa, filho de Nicolau Correia, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com 900 réis de moradia
por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á Índia,

onde será armado cavalleiro.— De 4 de abril de 1662. 299;'

Apostilla no alvará dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, passado
a Francisco Correia, natural de Lisboa, filho de Nicolau (<orreia, para
que tenham elVeito os ditos foros, não obstante o não ter ido á índia no
anno de 1662, porquanto foi no presente.— De 5 de abril de 1664. 299 v

Alvará a .Manuel Freire, natural da villa de Abiui, filho de Francisco Freire, dos
foros de escudeiro-lidalco e cavalleiro-fidalgo, com irooo reis de moradia
por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á Índia,

onde será armado cavalleiro.— De 4 de abril de i6()2. 299 v

Alvará a João Guedes Rebcllo, natural de Lisboa, filho de Domingos Gucde.s,
dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.Tooo réis de
moradia por mês e 1 alqueire de cevada pur dia, com a condição de ir

á índia; pelos .serviços que prestou como soldado, alferes e ajudante,
encontrando-se na restauração da Praça de .Mourão.— De 1 de abril de
i(''<'>2. 3oo

Alvará a Francisco Coelho Barreto, natural da villa de .Memqucr, filho natural

de João (Coelho Barreto, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com i.-ooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir a índia, onde será armado cavalleiro. De 24 de março
de \(W>i. 3oo
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Alvairá a José do Couto Boiado, natural de Lisboa, lilho de Gaspar Pinheiro,

dos foros de escudeiro-tidalgo c cavalleiro tidalgo, com ySo réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á
índia, onde será armado cavalleiro.— De 8 de abril de i<362. Soo r

Alvará a Francisco Barbosa de Pina, natural de Lisboa, filho de Jacome Sudorpe,
dos foros de escudeiro-tidalgo c cavalleiro-fidalgo, com qoo réis de mo-
radia por més e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir d

índia, onde será armado cavalleiro.—De 7 de abril de 1Õ62. Soo v

Alvará a .Manuel Pereira, natural de Lisboa, filho de Manuel Pereira, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 730 réis de moradia por
més e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde
será armado cavalleiro.—De iS de abril de iô(J2. Soi

Alvará a Nicolau Cado, natural de Lisboa, filho de Nicolau Vandre Borcht, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 7^0 réis de moradia
por més e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.—De 8 de abril de 1662. 3oi

Alvará a Manuel da Costa, natural de Tentúgal, filho de Manuel Alves, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde
será armado cavalleiro.—De 29 de março de kXu. Soi

Alvará a José Pereira Sacoto, natural de Lisboa, filho de Jacinto Pereira Sacoto,

que toi cavalleiro fidalgo, dos foros de escudeiro-iidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com 900 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia.— De
3 de abril de iô<'>2. 3o i v

Alvará a João da Silva Ferrão, natural de Lisboa, filho de Eloyo da Silva, caval-

leiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-íidalgo, com i~.>oo

réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 10 de abril de nWvi. 3oi v

Alvará a Francisco da Silva Ferrão, natural de Lisboa, irmão do precedente,

dos foros de cscudciro-iidalgo c cavalleiro-lidalgo, com i ~3no réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 5 de abril de i<')<Í2. 3o i v

Alvará a Faustino Borges Botelho, natural da villa de Ourem, filho de Ulipc
Botelho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-rooo reis

de moradia por mc> e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde scra armado cavalleiro.— De '? de abril de iCmVi. 3o2

Alvará a .M.mucl dn Silva de Mcnc/es, natural de S. Maninho de .Miiuni<i. filho

de (^hristovam Ojclho Leitão, dos foros de escudeiro-fidalgo e cav.illeiro-

fidalgo, com i~3o<) réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onJc scr.í .irmido c.iv.illciri». De 2|
de março de nV"»a. 3o2

Alvará n Manuel de Sequeira Lameiro, natural de Uczendc. lermo c comarca
de Lamcc^». filho de António Bor«cs Botelho, doN foros de cscudciro-

f^cis de moradia jx>r mês c 1 nl-

> de ir a Indi.i, onde scr.i «irmadu

cavalleiro.— De tS Jc Icvcrciro de n«>2. ."^oa v
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Alvará a Manuel Lobo de Andrade, filho bastardo de Martim Affonso de Mello,

natural de S. Mamede, termo de Óbidos, dos foros de escudeiro-fidalgo

e cavalleiro-tidalgo, com icooo réis de moradia por mês e i alqueire de

cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.— De i'ò de abril de \GÚ2. 3o2 v

Alvará a Paulo de Tovar de Mello, natural de Lisboa, filho de Jerónimo de Tovar,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com irooo réis de

moradia por més e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 14 de abril de iNra. 3o2 v

Alvará a José de Paiva, natural de Lisboa, filho de Sebastião Bernardes, caval-

leiro fidalgo, do foro de escudeiro-tidalgo, com i-rooo réis de moradia

por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 27 de fevereiro de i(jõ3. 3o3

Alvará a António Lopes, natural de Lisboa, filho bastardo de António Lopes,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com icooo réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro. —De 3 de março de i663. 3o3

Alvará a Gregório Rodrigues Sodré. natural da villa de Ourem, filho de Pedro
Sodré do Valle, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
lô^ooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de março
de 10(33.

'

3o3 p

Alvará a Henrique de Faria Leitão, natural da villa de Ourem, filho de Baltasar

de Faria Leitão, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i.r'000 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de março
de iG63.

'

3o3 p

Alvará a Baltasar de Abreu, natural da villa de Ourem, filho de António de Abreu
de Faria, que foi moço da camará do numero, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.yioo réis de moradia por més e i al-

(.jueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 24 de março de 11)03. 3o4

Alvará a Paulo Botelho, natural da villa de Setúbal, filho de Francisco Pinheiro

Leitão, dos foros de escudeiro fidalgo e ca\alIeii"o-tidalgo, com i-rooo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro. - De 6 de março de i(')G3. 3o4

Alvará a Francisco fieira da Fonseca, natural do concelho de Bemviver, comarca
do Porto, filho de Baltasar Vieira da Fonseca, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 700 réis de moradia por mês e i alqueire

de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.— De 12 de fevereiro de 1064. 304

Alvará a Manuel de Gouveia, natural da villa de Gouveia, filho de António Caval-

leiro, que foi fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-lidalgo,

com i.rooo réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á Índia, onde será armado cavalleiro. De 2 de março
de i<")(>4. 3o4 p

Alvará a .Manuel de Gouveia, natural de Gouveia, filho de António Cavalleiro,

que foi (idalgo, acrescentando lhe 200 réis mais na moradia de i.ff000
réis que tem com os foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-lidalgo, por
ler cumprido a obrigação de embarcar para a Índia, arribando a nau
onde ia; com a condição de voltar a embarcar para o dito Kstado. De
14 de março de lúúb. .^04 v
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Alvará a Pedro Lopes do^"aIle, natural de Torres Novas, tilho de Diogo do Valle
da Silva, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-tidalgo, com Soo reis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 4 de março de 1Õ34. 3o5

Alvará a António Borges Curado, natural de Sernache do Bomjardim, filho de
Francisco Mendes Curado, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com icooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 8
de março de 16(14. 3o5

Alvará a António do Amaral de Figueiredo, natural da villa de Barcellos, filho

natural de André do Amaral de Figueiredo, dos foros de escudciro-fidalgo

e cavalleiro-lidalgo, com irooo reis de moradia por mês e i alqueire de
cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro. —De H de março de 1ÕÔ4. 3oD

Alvará a António de Villasboas, natural de Lisboa, filho de João Lopes \'illasboas,

dos foros de cscudeiro-fidaigo e cavalieirotidalgo, com 800 réis de moradia
por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde
será armado cavalleiro. — De 2 de março de i(X)4. 3o5 v

Alvará a António de^'illasboas, natural de Lisboa, filho de João Lopes ^'illasboas,

acrcs(.entanJo-lhe 400 réis mais na moradia de Soo réis que tem com os

foros de escudeiro-hdalgo e cavalleiro-fidalgo, por ter cumprido a obriga-

ção de embarcar para á índia, numa nau que arribou; com a condição
de voltar a embarcar para o dito Estado.— De 8 de fevereiro de i6('>(5. 3oi v

Alvará a Sebastião da Costa Furtado, natural de Ancião, filho de Simão do Rego,
dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia
por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde
será armado cavalleiro.—^De 8 de março de 1004. 3oó

Alvará a Francisco de Azevedo, natural de Lisboa, filho de António Antunes,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de mo-
radia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.— De íq de março de 1ÔÕ4. 3o6

Alvará a José de Azevedo, irmão do precedente, natural de Lisboa, dos foros

de cscudeiro-lidalgo c cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 29 de março de 1ÕÓ4. 3o<)

Alvará a .Manuel Garcia de Mello, natural da cidade de Ponta Delgada, filho de
Pedro Garcia Pereira, d()s foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-fidalgo,

com <»oí» réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.— De 21 de março
de iC>64. 3o6 p

Alvará a João Ribeiro do Couto, natural da cidade de Klvas, filho de João Ri-

beiro do Couto, dos foros de escudciro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com
i-Tooo reis de moradia por mês c i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á Índia, onde será armado cavalleiro.— De 8 de março
de i»>">4. 3o«i tf

Alvará a João Pereira Nccráo. naniral da villa de Tancos, filho de António Ne-

grão Pcn " '

reis óe w .

, j

d

de ir a índia, onde será armado cavalleiro.— De i.*^ de março de H**4. ?^'i p
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Alvará a João Machado, natural da villa de Guimarães, filho de Bento da Cruz

Lobato, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 14 de março de 1664. 3o7

Apostilla a João Machado, natural de Guimarães, filho de Bento da Cruz Lobato,

para que tenha cffeito a mercê que tem dos foros de escudeiro fidalgo e

cavalleiro-fidalgo, a qual lhe foi dada com a condição de ir á índia, o que

não fez; por ir agora ao dito Estado.— De 18 de março de 1G66. ^07

Alvará a Manuel de Sequeira Homem, natural da cidade de Coimbra, filho de

Garcia Homem de Sequeira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com icooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 3

de março de i663. ^°7

Alvará com salva a Manuel de Sequeira Homem, natural de Coimbra, filho de

Garcia Homem de Sequeira, para que tenha effeito a mercê que tem dos

foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, a qual lhe foi dada com a

condição de ir á índia, o que não fez; por ir agora ao dito Estado.— De

21 de fevereiro de iõ65. ^97

Alvará a Agostinho Freire de Andrade, natural da villa de Esgueira, filho de

Manuel Nunes Freire, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com i.rooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com

a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de março

de 16(54;
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Alvará a António da Fonseca de Lemos, natural da villa de Sernache, comarca

de Coimbra, filho de Manuel da Fonseca, dos foros de escudeiro-fidalgo

e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis de moradia por mês e i alqueire de

cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.— De 14 de março de 16G4. ^07 v

Alvará a José Vieira da Silva, natural de Lisboa, filho de Julião Vieira, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde

será armado cavalleiro; pelos seus serviços em Angola.— De i5 de março

de 1664. 3o8

Apostilla a José \'ieira da Silva, natural de Lisboa, filho de Julião Vieira, para

que tenha cffeito a mercê dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

que lhe foi dada com a condição de ir á índia, o que não fez, por ir agora

ao dito Estado.— De 2 de abril de iGõ8. 3a8

Alvará a Aires Aranha Colaço, natural da villa de Pedrógão Grande, filho de

Belchior Aranha (>olaço, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com Lfcoo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 2(j de marco

de it)<)4. 3o8

Alvará a António Teixeira, natural de Bucclhis, filho de André Teixeira, dos

foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia

por mes e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 22 de março de i()i)4. 3o8 y

Alvará a Manuel Colaço Aranha, natural de Pedrógão Grande, filho de Belchior

Aranha Colaço, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i.ro<jo réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 2<) de março

Je 1(3» 14.

*

3o8 V
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Alvará a Simão da Camará Pacheco, natural da Ilha de S. Miguel, lilho de Se-
bastião Pimentel, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-tidalgo, com
irooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a
condição de ir á índia, onde será armado cavaileiro.-— De 14 de março
de it')<34. 3o8 v

Alvará a António de Sá Cabral, natural de Lisboa, filho de Manuel Luis, dos
foros de escudeiro-hdalgo e cavalleiro-tidalgo, com Soo reis de moradia
por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavaileiro.— De 14 de março de iO<34. Sog

Alvará a António de Sá, natural de Lisboa, filho de Manuel Luis, acrescentando-

Ihe 200 réis mais em sua moradia, para ao todo ter i.rooo reis, com a

condição de voltar á índia, por ter arribado a primeira nau em que ia.

—

De 4 de março de i<3<')4 [sic). Soq

Alvará a Francisco Rebello Homem, natural do logar de Barcarena, termo de
Lisboa, filho de Diogo de Lisboa, dos foros de escudeiro-fidalgo e caval-

leiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada
por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavaileiro.

—

De 4 de abril de it">64. Sog

Alvará a Francisco de Almeida, natural da villa de Guimarães, filho de Pedro
de Almeida Barbosa, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com irooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavaileiro.— De 21 de fevereiro

de i665. 3og v

Alvará a Francisco Rebello, natural da villa de Pombal, filho de António Rodri-
gues da Silva, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
icrooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia onde será armado cavaileiro.— De 21 de fevereiro

de i6()5. 309 V

Alvará a António Leitão de Carvalho, natural da villa de Pombal, filho de Sil-

vestre Luis, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-^ooo

réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavaileiro.— De 19 de fevereiro de it3<)5. Sog v

Alvará a Manuel Leitão de Carvalho, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 1-000 réis de moradia por mês e 1 alqueire

de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavai-

leiro.— De H( de fevereiro de i<'(»'i5. 3io

Alvará a João Machado, natural da \'illa da Lagoa, na Ilha de S. .Miguel, dos
foros de escudeiro-hdalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia
por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde scra armado cavaileiro. De zb de fevereiro de i<)<õ. 3io

Alvará a António Pacheco, natural da ^ lila d.i Lagoa, na Ilha de S. Miguel, irmão
do precedente, dos forf)s de cscudciro-tidalgo c cavalleiro-fidalgo, c^m
Hoo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, com obri-

gação de ir á índia, onde scra armado cavaileiro. — De 2f> de fevereiro

dcH>o. 3 10

Alvará a Diogo Homem da í^osta, natural da cidade de Portalegre, lilho de
António da Costa, dos foros de cscudciro-lidalgo e cavaileiro fidalgo,

com 7r"> réis de mf>radia por mes e 1 de cevada por dia, com
a condição de ir a índia, onde scra arm. Iciro. — De ? de fevercim
de \i'n\b. 3io r
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Alvará a Manuel Guedes Teixeira, natural do concelho de Penaguião, filho de

Domingos Teixeira, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com lííooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir d Índia, onde será armado cavalleiro.— De 19 de

fevereiro de i6õh. Sior

Alvará a António da Costa, natural de S. Lourenço, termo da villa de Portel,

filho de Domingos Caeiro, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com 800 réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 21 de

fevereiro de i665. 3ii

Alvará a Francisco de Araújo, natural da freguesia de S. João de Valente, filho

de Francisco de Araújo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com 900 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 2 5 de fevereiro

de iG55. 3ii

Alvará a António de Almeida Pinho, natural do termo da villa da Feira, filho

de António de Almeida Pinho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com ijrooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 28

de fevereiro de i665. 3ii

Alvará a António Martins Garro, natural da villa de Aveiro, filho de Domingos
Martins Garro, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i-rooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 28 de feve-

reiro de iG65. 3i I í'

Alvará a António Manso, natural de Lisboa, filho de Francisco Vieira Manso,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com icooo réis de

moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.—De 25 de fevereiro de i6b5. 3ii V

Alvará a João da Silva de Matos, natural da cidade de Braga, filho de Fran-

cisco de Matos, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
700 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 27 de feve-

reiro de i()65. 3ii p

Alvará a Francisco Simões natural de S. Vicente, termo da villa de Santarém,
lilho de António Simões, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

cum i.rioo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir d índia, onae será armado cavalleiro, pelos serviços que
prestou no Alemtejo, achando-se cm Arronches, Jeromenha, Évora e

Ameixial.— De 3 de março de i(JG5. 3 ia

Alvará a Nicolau Pereira, natural da villa de Ourem, filho de Filipe Botelho,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irnoo reis de mo-
radia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 2 de março de i6õ5. 'Sii

Alvará a .Manuel Monteiro, natural de Lisboa, filho bastardo de António Mon-
teiro, dos foros de cscudeirn-tidaigo e cavalleiro-liJalgo, com 900 réis de

moradia por mes e i alaueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De i de março de iG(o. 3i3 v
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Alvará a José da Costa, natural do logar da Ponte, termo da villa de Torres
^'edras, tilho de Brás Simões, dos foros de escuJeiro-fidalgo e cavallciro-

fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de
fevereiro de iõõ5. 012 r

Alvará a Diogo da Serra Silva, natural de Lisboa, filho de Francisco de Macedo,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com icooo réis de
moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro, pelos serviços que prestou nas ar-

madas da companhia do Brasil, nos annos de i658, lôôo e 1664.—De 5

de março de ib(35. 3i3

Alvará a Francisco da Costa Lobo, natural da villa de Moncorvo, filho de António
Francisco, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com ySo réis

de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 5 de março de i665. 3i3

Alvará a Gaspar Girão de Abreu, natural da villa de Santarém, filho de Thomás
de Abreu Cordeiro, cavalleiro-fidal"o, dos foros de escudeiro-lidalgo c

cavalleiro-fidalgo, com irooo réis ae moradia por mes e i alqueire de
cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.— De 4 de março de i<3ô3. 3i3

Alvará a Manuel Malheiro, natural de S. Romão, concelho de .\regos, comarca
de Lamego, filho de Francisco .Malheiro, dos foros de cscudeiro-íidalgo

e cavalleiro-fidalgo, com i-rooo réis de moradia por mês e i alqueire de
cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-da por 01

.
— De 28eiró.— De 28 de fevereiro de i(">65. 3i3 r»

Alvará a Luis de Sousa de Oleiro, natural de Lisboa, filho de André de Oleiro,

cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
irooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir d índia, onde será armado cavalleiro.— De 3 de março
de i'i63. 3i3 i'

Alvará a António Pereira Boião. natural de Lisboa, filho de Domingos Pereira
de Faria, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i~<ioo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á InJi:i. undc será nnn;ido cavalleiro.—De 12 de março de i(">to. 314

Alvará a João de Araújo, natural da cidade do Porto, filho natural de Manuel de
Araújo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir d índia, onde será armado cavalleiro.— De 7 de março de \6bb. 3i4

Alvará a Alexandre .loão do Oliveira, natural d<i S. Salvador de Tomudn, con-
celho da Ponte da Barca, (ilho de .loáo Frutuoso, dos foros de cscudeiro-
fid.ilgo c cavalleiro-fidalgo, com ~bo réis de moradia por mes c 1 alqueire

de cevada por dia. ci>m a condição de ir d índia, onde ser.i armado caval-

leiro.— De ri de março de }('*'õ. 214

Alvará a Pascoal Antunes da Rocha, natural de Pcnascacs, concelho da Ponte
da Barca, tilfio de Gonçalo Antunes. do> foros de escudeiro-lidalgo c

cavalleiro-fidalgo. com 7J0 réis de moradia por mes c 1 alqueire de cevada

f'"r
dia, com a condição de ir d índia, onde scra arm.ido c.isallciío. -

)e 9 de março de ii <o. '1 4 »•
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Alvará a Paulo Machado Pimentel, natural de Lisboa, tilho de Pedro Ribeiro,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 7?o réis de moradia

por mes e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir a índia,

onde será armado cavallciro.— De 12 de março de iGõd. 3i4 y

Alvará a Bernardo de Balhesteiros, natural de Lisboa, filho de João de Balhes-

teiros, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-lidalgo, com 900 réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir á Índia, onde será armado cavallciro.—De 3 de março de lõõõ. 3i5

Alvará a Afonso Fernandes Soares, natural da vilia de Vianna do, Alemtejo,

filho de Manuel Soares Mago, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com icooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 5

de março de 16(0. 3i3

Alvará a Bento Tinao Correia, natural da villa de Peniche, filho de Diogo Dias,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com yôo réis de mo-
radia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, pelos serviços que prestou

como piloto, embarcado nas naus da carreira da índia.— De iG de março
de i665. 3i3

Alvará a António da Silva, natural de Lisboa, filho de Manuel da Silva Pinheiro,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.:rooo réis de mo-
radia por mès e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 6 de março de iõô3. 3i5 r

Alvará a Pedro Teixeira, natural de Lisboa, irmão do precedente, dos foros de
escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 900 réis de moradia por mês
e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á InJia, onde será

armado cavalleiro.— De 28 de fevereiro de iGGS. 3i5 v

Mercê a Mateus Alves Falcão, natural da villa de Alvaiázere, filho de Manuel
Ramos, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com 900 réis

de moradia por mès e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavallciro.— De 9 de março de i(')G5. 3iG

Alvará a Manuel de Brito Barradas, cavalleiro, natural da cidade de Viseu, filho

de Lauterio Barradas de Brito, acrescentando-lhe o foro a cavalleiro-

fidalgo, com 400 réis mais em sua moradia para ao todo ter iCTioo réis,

c I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será

armado cavallciro; pelos ser\iços que prestou nas fronteiras, fortalezas,

e armadas da índia, e nas guerras de Ceilão, e pelos que prestou no reino,

na província do Alemtejo, combatendo contra os castelhanos.— De 12 de
março de iGG3. 3 16

Alvará a Manuel Cardoso, natural da cidade do Porto, filho de Jorge Cardoso,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis de
moradia por mès c i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

a índia, onde será armado cavalleiro.— De G de março de i(')G5. 3\h p

Alvará a .António (Correia, natural da freguesia dos Olivacs, termo de Lisboa,

filho de Josc (torreia, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo»

com 7^0 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 12 de março
de iG)()3. SiG y

Alvará a José de Campos Ferrão, natural de Lisboa, filho de António de Campos
Ferrão, dos foros de escudeiro fidalgo c ca\alleir<)-lidalgo, com Soo réis

de moradia por mès e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

a índia, onde scra armado cavalleiro.- De 10 de março de iG<o. 3 17
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Alvará a Pedro Cabral Novaes, natural do logar da Freiria, termo da villa de
Torres \'edras, tilho de António Franco da Costa, dos foros de escudeiro-
fidalgo e cavalleiro-tidaigo, com 1 rooo reis de moradia por mês e i alqueire
de cevada por dia, com a condição de ir a índia, onde será armado caval-

leiro.— De 4 de março de itJ55. 317

Alvará a Lourenço Gonçalves de Castro, natural da cidade de Évora, filho de
André Conçalves de Castro, dos foros de escudeiro-tídalgo c cavalleiro-

íidalgo, com irooo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavallciro.— De 10
de março de iiJõ?. 317 v

Alvará a Pedro Roballo, natural da villa de Proença-a-A'eIha, filho de Filipe

Domingos, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com irooo
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavallciro.— De 1 de abril de 161)4. ' Si-j v

Apostilla a Pedro Roballo, para que tenha cfFeito a mercê que lhe foi concedida
em it)Õ4, não obstante não ter ido á índia no dito anno, indo no presente.—
De 9 de fevereiro de i6õ5. 317 í»

Alvará a Álvaro Delgado, natural da villa de Athouguia da Baleia, filho de Ma-
nuel Delgado, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
7?o réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com a con-
dição de irá índia, onde scra armado cavallciro.—De 1 3 de março de i(5(J5. 317 r

Alvará a .Vntonio Gomes Perdigão, natural da villa de Alemqucr, filho de Pedro
Gomes Koubão, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i-r-ooo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com a
condição de ir a índia, onde será armado cavallciro.— De 18 de marco
de 1(363.

'

3 18

Alvará a António Gomes Perdigão, natural de Alemqucr, acrescentando-lhc ioo
réis mais na moradia que tem com o foro de fidalgo cavallciro, com a

condição de ir a índia, onde ainda não foi.— De 20 de março de iG<38. 3 18

Alvará a .loão Baptista, natural da villa de Madrid (síci, filho de Diogo Pinheiro,

dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com icooo réis de mo-
radia por més e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavallciro. -De 20 de março de iM)5. 3 18

Alvará a Manuel das Chagas, natural de Lisboa, filho de Manuel da Cunha, dos
foros de escudeiro-fidalgo c cavallciro fidalgo, com 750 réis de moradia
por més e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavallciro.- De 24 de março de i<V)5. 3i8 v

Apostilla a .Manuel das Chagas, natural de Lisboa, filho de Manuel da (^unha,
para que tenha cfícito a mercê que lhe foi concedida no anno de i<')<o,

nãí> obstante não ter ido á índia, no dito anno; por ir este anno ao dito

Kstado. De 1 1 de fevereiro de \i'>(]6. 3i8 »»

Alvará a I'.ait.i^.H de Scijueira Carreia, n.ilural da \ill,i Jc S. .Martinho de Mou-
ros, cf»mnrca de Lamcgf», filho de Kaí.icl Soares ÇocMim, Jus foros de
cscudciro-fidnlgo c cavalleiro-fidalgo, com iC«joo réis de moradia por mes
c I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir a índia, onde será

armado ca\allciro.- De 21 de março de iM)5. SiSr
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Alvará a Manuel Coelho Correia, natural da villa de S. Martinho de Mouros,

comarca de Lamego, filho natural de João Correia Cardoso, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com 800 réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á hidia, onde

será armado cavalleiro.—De 21 de março de i6b5. 819

Alvará a Alexnndre Gomes Brandão natural da cidade de Braga, filho de Ja-

cinto Gomes Brandão, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com i-rooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, coni

a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De nj de março
de lòGS. 3 19

Alvará a Damião de Aguiar de Almeida, natural da cidade do Porto, filho de

António de Aguiar de Almeida, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com lííooo. réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 20

de março de iCb5. 3 19

Alvará a Manuel de Mendanha, natural de Lisboa, filho natural de Manuel de

Mendanha, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 900 réÍ3

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 24 de março de iõõ5. Sig »>

Alvará a Manuel Teixeira de Magalhães, natural do concelho de Baião, comarca

do Porto, filho de Belchior Cabral de Magalhães, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e i alqueire

de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado ca-

valleiro.—De 21 de março de i6ôb. 819 v

Alvará a Sebastião da Costa Montes, natural da cidade de Faro, filho de Sebas-

tião da Costa, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
<Soo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 24 de março de iiiõb. 820

Alvará a Manuel de .\breu, natural de Coimbra, filho de Miguel do Hio, dos

foros de escudeiro-fidalgo e ca\alleiro-fidalgo, com i-rooo réis de moradia

por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir a índia,

onde será armado cavalleiro.— De 26 de março de i665. 320

Alvará a Kstevam Carvalho Alpalhão, natural de Lisboa, filho de Mateus Car-

valho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, cora yoo réis de

moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 29 de março de [('>()':<. 320

Alvará a António de Sá, natural do logar de Sá, comarca do Porto, filho de
Manuel Simões, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavallen"o.— De 28 de março
de iGt)5. 320 y

Alvará a João Leal. residente na índia, natural da villa de Óbidos, fillio de An-
tónio Francisco, dos foros de c.scudeiro-tidalgo c cavalleiro-fidalgo, con>

7^0 reis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia.— De 'òo

de março de i(j(i?. 320 r

Alvará a José da Costa, natural da villa de Setúbal, filho de João da Costa, dos
foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-lidalgo, com irooo réis de moradia
por niês c 1 alqueire- de cevada por dia, com a condição de ir á índia.,

onde será armado cavalleiro. — De 7 de março de ió(t?. 321
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Alvará a Francisco Luis de Oliveira, cavalleiro-tidaliío, natural de Lisboa, filho

de António de Brisos da Silva, outrosim cavalleiro-lidalgo, acrescentando-
Ihe 3bo réis mais em sua moradia, alem dos ~òo réis que tem, para ao
todo ter i-ioo réis e i alqueire de cevada por dia, cum a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro, pelos serviços que prçstou em
Mazagão, nas occasióes de guerra.— De 20 de marco de lõõ?. 32i

Alvará a João Legrand, natural de Graculhirigues (reino de França), filho de João
Legrand, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-fidalgo, com C)Oo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

a Índia, onde será armado cavalleiro.—De 2(5 de março de i(>ód. 321

Alvará a António Monteiro da Gansa, natural de Lisboa, filho de António Ro-
drigues da Gansa, dos foros de escudeiro-fidalgo, e cavalleiro-fidalgo, com
75o réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De õ de abril de lõtJS. 32 1 u

Alvará a António de Sá da Cunha, natural de Lisboa, filho de .\fonso de Sá,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com icooo réis de
moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde seru armado cavalleiro.— De j^i de março de i<ão. 32i v

Alvará a Francisco Nogueira de Sousa, natural da villa de Santarém, filho de
Gaspar Nogueira de Sousa, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com ir<'Oo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro. —De 6
de abril de l6^^b. 322

Alvará a Manuel de Almeida, natural do logar de Moledo, do concelho de Moens,
comarca de Viseu, filho de Domingos de .\lmeida, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavaileiro-lidalgo, com 900 réis de moradia por mês e i alqueire

de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado ca-

valleiro.— De i") de abril de iú6b. 322

Alvará a Christovam de Sá, natural de Lisboa, filho de Christovam de Sá, dos
foros de e.scudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 7D0 réis de moradia
por mes e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 12 de abril de ifíto. 322

Alvará a Francisco Guedes, natural da cidade de Coimbra, filho do Dr. Manuel
Guedes, dos foros de cscuJcini fidalgo e cavallciro-tidalgo, com 1-000 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde scra armado cavalleiro.— De o de abril de i'«o. 3-22 v

Alvará a Bartolomeu Barbosa, natural de Aborim, termo da villa de Barcellos,

filho de .\lvaro Barbosa, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro fidalgo,

com i-râon réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De i3 de abril

de ifibb. 322 V

Alvará a Gregório Seco Cortez, natural da Cortiça, termo da villa de Pombeiro,
filho de .Minuel Seco Cortez, dos foros de escudeiro lidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com i-ooo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir a índia, onde scra armado cavalleiro. -De 9
de .il^ril de ]<>*''b. 322 tf

Alvará a l i.iiki'>co da Silva Henriques, natural da l\nlla, concelho de Mortagoa,
tilhí> de .Manuel Henriques da Silva, dos foros de escudeiro-fidalgo c

cavalIciro-lidalgo, com i-Tíhjo reis de moradia por mes c 1 alqueire de
cevada nor dia, com a condição de ir a índia, onde scra armado caval-

leiro. -bc 10 de abril de i«"><"ó. 3a3
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Alvará a Manuel Trigueiros de Castelbranco, natural da cidade de Leiria, filho

de João ^'az de Castelbranco, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

lidalgo, com iCioo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 14

de janeiro de i('>(")("). SiS

Alvará a Domingos de Matos Coutinho, natural de Lisboa, filho de Francisco

de Matos", dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 1.7000

réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir a índia, onde será armado cavalleiro.—De 27 de janeiro de ibbõ. 323

Alvará a António Galvão da Costa, natural da freguesia de Nossa Senhora de

Machede, termo da cidade de Évora, filho de João Alvares da Costa,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de mo-
radia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 27 de jane.ro de i(S()t). 323 r

Alvará a ^'alentim Gomes, natural de Lisboa, filho de António Gomes, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, .com 760 réis de moradia por

mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde

será armado cavalleiro.—De 5de fevereiro de iGGG. 323 v

Alvará a Christovam de Amorim Barbosa, natural de S. Tiago de Guimieira,

termo de Ponte de Lima, filho de Gaspar Fernandes, dos foros de escu-

deiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.::'ooo réis de moradia por mês e

I alqueire, de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será

armado cavalleiro.— De 4 de fevereiro de 1666. 323 v

Alvará a Bernardo Carvalho Leitão, natural de Basto, filho de Domingos Car-

valho da Silva, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com
irooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De b de fevereiro

de i()GG. 324

Alvará a Gonçalo Ribeiro de Moraes, natural da villa de Aveiro, filho deThomás
Ribeiro de .Moraes, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i.r'000 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 8 de fevereiro

de iGÍ)('). 324

Alvará a .\ntonio Cabral Novaes, da Freiria, termo de Torres Vedras, filho de
António Francisco da Costa, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com icooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 14
de fevereiro de 166C. 324

Alvará a João Monteiro, natural da cidade de Évora, filho de João Dias Mon-
teiro, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com i.rooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 9 de fevereiro de iGGG. 324 v

Alvará a Luis da Costa, natural do l(»gar da Granja, termo da villa de Montemor-
o -Velho, filho de Jorge Rodrigues, dos foros de escudcirolidalgo e caval-

leiro-lidalgo, com i-rooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada
por dia, cum a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro, pelos

serviços que prestou em Tanger.— De 8 de fevereiro de iGôGi. 824 v

Alvará a Luis da Costa, natural da Granja, filho de Jorgcs Rodrigues, mandando
levantar a verba e condição de ir á índia, com que lhe foi feita a mercê
dos foros de escudeiro e cavalleiro-fidalgo, porquanto já a cumpriu.

—

De b de dezembro de 1G73. 324 r
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Alvará a António de Oliveira, natural de Eixo, filho de Manuel de Pinho Seabra,

dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-tídalgo, com l^coo réis de mora-

dia por mes e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde" será armado cavalleiro.— De 5 de fevereiro de i6t>6. SaS

Alvará a Manuel de Sá de Andrade, natural da Feira, filho de Pedro Barbosa

Reimáo, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-tídalgo, com i.r2oo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 9 de fevereiro de ibõô. 325

Alvará a Baltasar Pinto Osório, natural de Penaguião, filho de Manuel Pinto

Osório, dos foros de cscudeiro-hdalgo e cavalleiro-tídalgo, com irooo

réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir a índia, onde será armado cavalleiro.—De 9 de abril de iõ()t>. 323

Alvará a PVancisco Rodrigues, natural de Ensade, comarca de Aianna, filho de

Francisco Rodrigues, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com 7?o réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir d Índia, onde será armado cavalleiro. —De y de fevereiro

de iGóti. 323 V

Alvará a Fernão Borges Cabral, natural da villa de Moura, filho de Pascoal

Borges, dos foros de cscudeiro-hdalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-rooo

réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 9 de fevereiro de ii')(')ti. 323 v

Alvará a Manuel da Fonseca, natural de Lisboa, filho de João Esteves, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 7?o réis de moradia por mês
e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir a índia, onde será

armado cavalleiro.—De 9 de fevereiro de ibôõ. 323 p

Alvará a Álvaro Rodrigues, níUural de Cabeceiras de Basto, filho de Francisco

Gonçalves, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tídalgo, cdpi ><oo

réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 9 de fevereiro de i6()ô. 320

Alvará a Francisco Nogueira de .\raujo, natural de Lisboa, filho de António de

Araújo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.-ooo réis

de moradia por mês c i alqueire de cevada por dia. com a ondição de ir

à índia, onde será armado cavalleiro.— De n de fevereiro de i<i<'>(i. 326

Alvará a João da Fonseca, natural da cidade de Elvas, filho de Estcvam Casella

de Vilhena, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo

réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 22 de fevereiro de iW)*'). 3a()

Alvará a José Teixeira, natural de Lisboa, filho de António de Sequeira, dos

foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com ^'oo réis de moradia

por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir a índia,

on.íc ser.i armado cavalleiro.— De 17 de fevereiro de if">(i('i. 32Ú P

Alvará a Manuel Homem de (lUsmáo, natural da \iila de Nciros. tílho de lr,in-

cisco de (iusmão Paes, dos foro» de escudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo,

com i-roíX) réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro. De 1 1 de fevereiro

de I •>«>•.. 3a6i»

Alvará .1 António Pereira Pinto, natural de Lisboa, filho de Agostinho Ferreira

Pestana, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro fidalgo, com ^oo reis

d< r mê^ c '
' cevada por dia, com a condição de ir

i( I er.i arn. >. De 1.^ de fevereiro de i'»»»».. 32<> 1»
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Alvará a Francisco Ferreira Freire, natural da cidade de Evara, filho de Fran-

cisco Ferreira, dos foros de escudeiro-tidalgo c cavalleiro-fidalgo, com
icooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 22 de fevereiro

de 1666. . 327

Alvará a Vicente Monteiro, natural da Salvaterra, filho de Simão Monteiro, dos

foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-tidalgo, com ic?ooo réis de moradia

por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde

será armado cavalleiro.— De 17 de fevereiro de lòGò. 327

Alvará a António de Freitas, natural de Lisboa, filho de António de Freitas, ca-

valleiro-fidalgo e da ordem de S. Tiago, dos foros de escudeiro-fidalgo e

cavalleiro-fidalgo, com i.:*ooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de

cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.— De i5 de fevereiro de lõGo. 327

Alvará a Manuel de Barros Caminha, natural da villa de Vianna, filho de Manuel
Caminha Gala, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
líTooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 9 de fevereiro

de 1666.
'

327 y

Alvará a António de Matos Soeiro, natural da villa de Thomar, filho de Simão
Soeirii, dos foros de cscudeiro-lidalgo e cavalleiro-tidalgo, com i.rooo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 9 de fevereiro de ibbõ. 327 p

Alvará a João Antunes de Proença, natural do logar do Teixoso, termo da villa

da Covilhã, lilho de Manuel Francisco, dos foros de escudeiro-fidalgo e

cavalleiro-fidalgo, com 750 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada

por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 22 de fevereiro de iG()6. 327 v

Alvará a Diogo da Costa, natural da cidade de Coimbra, filho de Manuel da
Costa, dos foros de escudeiro-tidalgo c cavalleiro-tidalgo, com ijoo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 4 de fevereiro de lõõG. SaS

Alvará a Manuel Gomes de Matos, natural da cidade de Beja, filho de Manuel
Lopes de Matos, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 22 de fevereiro

de 1666. 328

Alvará a João Soares Froes, natural da Ilha Terceira, filho de Brás Soares, dos
foros de escudeiro-fidalgo c ca\allciro-fidalgo, com Hoo réis de moradia
por mês c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 18 de fevereiro de lúúú, 328

Alvai"á a Manuel Simões, natural de Torres ^'edras, filho de Gonçalo Simões,
dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 7?o réis de.mo-
radia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de fevereiro de iGGG. 328 v

Alvará a Manuel de A/evedo, natural da Ilha Terceira, filho de Amador Mon-
teiro, dos foros de escudeiro-fidalgo e caxallciro-fidalgo, com i.rooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro. — De 1 1 de fevereiro de iGGG. 328 v
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Alvará a Thomás Coelho de Távora, natural da cidade de Brajía, filho de João
Alvares Coelho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com
ir200 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 6 de mar^o
de i()õ(>. 328 í»

Alvará a João Tenório da Silva, natural da cidade de Braga, filho de Pedro Te-
nório da Silva, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
icooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De ó de março
de 1GG6. 329

Alvará a Julião Tenório da Silva, natural do termo da vilia de Guimarães, filho

de Jordão Tenório da Silva, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com i.r20o réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 6
de março de ii'«ô("i. 329

Alvará a Guilherme Alvares, natural de Lisboa, filho de Manuel Carvalho, dos
foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-lidalgo, com 800 réis de moradia
por mes c i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De õ de março de 1G66. 329

Alvará a José Soares de Albergaria, natural da villa da Feira, filho de João
Soares de Albergaria, dos foros de cscudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com icooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 2? de feve-

reiro de iCi''>t>. 32i) v

Alvará a Sebastião Cardoso de Figueiredo, natural da villa de Oliveira do Conde,
filho de Manuel Homem de Távora, dos foros de escudeiro fidalgo e ca-

valleiro-lidalgo, com 800 réis de moradia por mes c 1 alqueire de cevada

Eor dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

le <) de março de it3(j<3. 3 20 "

Alvará a João David Cardoso, natural da villa da Fronteira, filho de António Go-
mes Leal, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro fidalgo, com i.^ooo

réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 1 1 de fevereiro de iõ6ó. 329 f

Alvará a Francisco de Araújo Costa, natural da cidade do Porto, filho bastardo
de João de Araújo Costa, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com i.~ooo réis de moradia por mês c i alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro. — De 18

de fevereiro de iG< ">»'». 33o

Alvará a Francisco >Lichado da Silva, natural da cidade de Braga, filho de Gre-
gório Fernandes \'ieira. dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com Soo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.— De <) de março de

I
<>•'>•"•. 33o

Alvará a Fernão .NLirtins, natural de Lavra, comarca da cidade de Kvora, liiho

de Andic Martins, dos foros de cscudeiro-hdalgo c cavallcirotiJalgo, com
Koo réi"« >'• ' cevada por dia. Com a condição

de ir a Ii- l)c i i de tc\ cieiro de 1
<>'><">. 33o

Alvará ^ l'c Iro (>'•'< > ii \i itu, ri.iiui.ii u.. iicj^ucm.! iie í^.mta M.iri.i lic I'.ism)s,

\\h' . .!' I
' • 1 , Kl >i' ijiics. dc Abreu. Jíi^ loro» de c^-cudciro-hdalgo c ca\ ul-

I ic cevada por
d . . _ , I .10. I)i.- (1 Jc

março dc i<j<><i. 33o $>

¥'



;,^ LIVRO II

Alvará a Thomé de Castilho de Andrade, natural de Lisboa, filho de Baltasar

Fernandes Castilho, que foi moço da camará, e neto de Thomé de An-

drade, que foi cavalleiro-hdalgo, dos foros de escudeiro-fidaigo e caval-

leiro-lidaigo, com i-ríoo reis de moradia por mes e i alqueire de cevada

por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavaileiro.

—

De 5 de fevereiro de 1666. 33o v

Alvará a António Henriques Neto, natural da villa da Lousa, filho de Manuel
Godinho da Silva, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
irooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavaileiro.— De 10 de março
de i()(jG. 33o y

Alvará a João Soares de Brito, natural da cidade de Évora, filho de Thomé
Soares de Brito, que foi cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo

e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de

cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavai-

leiro.— De 7 de março de iGúG. 33

1

Alvará a João Garcez Freire, natural da villa de Avis, filho de Manuel ^'elho

Freire, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com i'rooo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavaileiro.—De i3 de março de i(i('iõ. 33

1

Alvará a Luis Borges Homem, natural da cidade do Porto, filho de Amador
Burges Homem, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i-Tooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavaileiro.—De 20 de março
de ibõtj. 33 1

Apostilla a António de Sousa Homem, filho do precedente, dos foros de escu-

deiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.~ooo réis de moradia por mês e i

alqueire de cevada por dia, conforme tinha seu pae, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavaileiro.—De 11 de agosto de 1721. 33

1

Alvará a António Guedes Osório, natural de Couto do Peso, comarca de I^amego,

lilho de Diogo Osório da Fonseca, dos foros de escudeim-tidalgo e caval-

leiro-fidalgo, com 1.3-000 réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada

por dia, com a condição de ir a índia, onde será armado cavaileiro.

—

De ? de abril de iõ5o. 33 1 r

Apostilla a António Guedes Osório, para que tenha clVcito a mercê que tem dos

furos de escud(.iro-lidalgo c cavalleiro-lidalgo, não obstante não ter ido

á índia no anno de ibõy, indo no presente.—De 10 de março de iGõb. 33 1 v

Alvará a Manuel Cardoso de Azevedo, natural da villa de S. Pedro do Sul, filho

natural de Manuel de Barros de Alvelos, dos foros de escudeiro-lidalgo

e cavalleiro-fidalgo, com 730 réis de moradia por més c 1 alqueire de

cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavai-

leiro.^ De i3 de março de iõ6<'>. 33 1 v

Alvará a Manuel de Azevedo da Cunha, natural do concelho de Aregos, comarca
de Lamego, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-fidalgo e caval-

leiro-lidalgo, com i.~ooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir a índia, onde será armado cavaileiro.— De 7
de março de i(i('»ti. 33 1 r

Alvará a Thomas da Cunha de Abreu, natural do concelho de Aregos, comarca
de Lamego, irmão de .Manuel de Azevedo, dos foros de escudeiro-fidalgo

e ca\alleiro-fidalgo, com 1-000 reis de moradia por mes e 1 alqueire de
cevada pur dia, com a condição de ir a Índia, onde seru armado cavai-

leiro.— De 8 de marco de lõGõ. 332



MATRICULA DOS MORADORES DA CASA REAL 3Õ

Folhas

Alvará a Nicolau da Silva, residente na índia, natural de SantAnna, na ilha de
Goa, filho de Francisco Gonçalves, dos foros de escudciro-lidalgo e caval-

leiro-iidalgo, com -bo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por
dia; pelos serviços que prestou nas armadas e fortalezas fronteiras do dito

Estado.— De 9 de leverciro de lOúú. 332

Alvará a Antunio de \'asconcelios. natural do Couto da villa do Louriçal, filho

de João de Góes de Loureiro, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-

lidalgo, com •"soo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por
dia. com a condição de ir á índia, onde será armado cavallciro.— De li

de março de lôwi. 332 v

Alvará a Jerónimo de \"asconcellos, natural do Couto da villa do Louriçal, irmão
de António de \'asconcellos, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-

lidalgo, com i~20() réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caxallciro.— De 12

de março de lôõõ. 332 v

Alvará a Luis Moreira, natural de Aguiar de Sousa, termo do Porto, filho de
Constantino Moreira Moniz, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-

tidalgo. com irooo réis de moradia por més e i alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De i3

de março de iõõ6. 332 v

Alvará a Simão Teixeira Leite, natural de S. Pedro da Lomba, filho de Simão
Leite, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com poo réis

de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado cavallciro.— De i3 de março de íGh], 333

Alvará a Manuel da Mota, natural da \illa de Santarém, filho de Christovam da
Mota, dos foros de escudeiro-fidalgo c ca\alleiro-fidalgo, com i.r2oo réis

de moradia por més c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De \h de março de i(')('>('i. 333

Alvará a André Machado Furtado, natural da Ventosa, comarca de Coimbra,
filho de .Manuel Gomes Machado, dos foros de escudeiro-fidalgíj e ca\al-

Iciro-lidalgo. com i~2oo réis de moradia por més e 1 alqueire de ce\ada

Bor dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

'c 17 de mar.o .)( i^iVi. 333

Alvará a António Car\alho, natural de Lisboa, filho de Manuel Carvalho, moço
da camará, dos foros de escudeiro-fidalgo e ca\alleirolidalgo, com Soo
réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armaclo cavalleiro.— De 18 de março de iu'i6. 333 v

Alvará a Sebastião Dias, natural da villa de Monsanto, filho de Sebastião Dias,

dos foros de cscuJciro-fiJalgo c cavalleiro-tidalgo. com 7^0 réis de mo-
radia por més e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavallciro.—De 18 de março de \G'>u óói v

Alvará a João Lourenço Chaves, natural da villa de Campo Maior, filho de Gon-
''

foros de escudei » e caxalleiro-fidali:', com
lia por mes e 1 , de cevada por ília. com a

condição de ir a índia, onde será armado cavalleiro. De 14 de março
de \i\*'>. 333 V

Alvará .1 J '•
I

' que tenha eiTeito a mcrcc que tem dos
fir s Jl l _ -. illciro-tidalgo, com a condição de ir .1

Índia, sem embargo de não ter ido aqucllc h,!»tado, porquanto na viagem
' ' '

'
> a arribar pelos estragos que soflfrcu a nau onde

' ;uiios trabalhos. De <> de outubro de 1(170. 33^



3l6 LIVRO II

Folhas

Alvará a José Moniz Botelha, natural da cidade de Leiria, f.lho de Manuel Ri-

beiro Botelho, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro fidalgo, com
i~l^oo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—Do 17 de março
de i6()G. 334 V

Alvará a João da Cunha Coutinho, natural de Lisboa, filho de Manuel da Cunha
Coutinho, cavalleiro-tidalgo. dos foros de escudeiro-tídalgo e cavalleiro-

fidalgo, com i.rooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 18

de março de 1660. 334 ^

Alvará a Diogo de Araújo Borges, natural da villa de Aveiro, filho de Manuel
de Araújo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-ridaigo, com 900
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á Índia, onde será armado cavalleiro.— De 17 de março de 1666. 334 r

Alvará a Manuel Pereira de Castro, natural de Lisboa, filho natural de Manuel
Pereira de Castro, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
iíí)3oo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 3 de março de 1G66. 335

Alvará a Jerónimo de Oliveira, natural da villa Dolim (?|, filho de Manuel de
Oliveira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Soo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á Indra, onde será armado cavalleiro.—De 6 de março de lõbG. 335

Alvará a Francisco de Artiagua, natural da villa Dolim (?)) filho de Francisco de
Artiagua, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com yóo réis

de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 18 de março de 1606. 335 í'

Alvará a Caspar de Magalhães de Macedo, natural da villa de Guimarães, filho

de João de Macedo de .Magalhães, dos foros de escudeiro-fidalgo e caval-

leiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.— De 10
de março de 1666. 335 v

Alvará a António de Araújo do Lago, natural de Lisboa, filho de Francisco
Gomes do Lago, cavalleiro-fidalgo e da Ordem de S. liago, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir d índia, onde
será armaao cavalleiro.— De 12 de março de i<",õ(). 335 ;'

Alvará a João Alexandre de Brisos, cavalleiro-fidalgo, filho de António de Brisos,

também cavalleiro-fidalgo, com i.rioo réis de moradia por mês c 1 al-

queire de ce\.ida por dia, com a condição de ir á índia, onde será ar-

mado cavalleiro.— De 4 de março de lõiiG. 33G

Alvará a António Garção de Figueiredo, natural da cidade de Beja, filho de
Brás Gonçalves de Figueiredo, dos foros de escudeiro-tidalgo e caval-

leiro-fidaigo, com 1 rocio réis de moradia por mes c 1 alqueire de cevada
por dia, com a condição de ir á Índia, onde será armado cavalleiro.— '

De 17 de março de i<'iGG. 33(>

Alvará a Manuel Dias de Figueiredo, natural da cidade de Beja, irmão do prece-
dente, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavallciro-lidalgo, com irooo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

ú Índia, onde será armado cavalleiro. De 17 de março de iGiiò. 336



MATRICLI.A DOS MORADORES DA CASA RKAL 3i7

Folhas

Alvará a João Monteiro de Barros, natural da villa de Guimarães, fiilio de António
de Pina i?i Serrão, dos foros de escudeiro-hdalgo e cavalleiro-tidalgo, com
icooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a
condição de ir d índia, onde será armado cavalleiro.— De 23 de marco
lõíX).

'

33Ô p

Alvará a Francisco Gomes Pacheco, natural da villa de Setúbal, filho de Manuel
Rodrigues Pacheco, dos foros de escudeiro-tiJalgo e cavalleiro-tidalgo,

com 800 réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 24 de março
de iiXrt).

'

33Ô V

Alvará a Agostinho de Sequeira Varejão, natural de Lisboa, tilho de António de
Sequeira \'arejáo, cavalleiro da Ordem de Christo, dos foros de escudeiro-

tidalgo e cavalleiro-lidalgo, com Soo réis de moradia por mes e i alqueire

de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado ca-

valleiro.—De 1 1 de março de iGõb. 336 v

Alvará a Gonçalo Vaz Ferreira, natural de Torres Vedras, filho de Sebastião
Ferreira, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com -jbo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 10 de março de i6(3(3. 337

Alvará a António Fernandes Freire, natural da villa de Alvito, hlho de António
Fernandes Freire, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-lidalgo, com
j.rooo reis de moradia por mès e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 24 de marco
de iCÓõ. 337

Alvará a Manuel Henriques dos Santos, natural do logar de Paião, termo de
Montemór-o-\'elho, tilho de João Rodrigues, dos foros de escudeiro-lidalgo

c cavalleiro-lidalgo, com i.rooo réis de moradia por mès c i alqueire de
cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.— De 17 de março de 1O6G. 337

Alvará a Manuel da Silva, moço da camará, natural de Podentes, termo de Coim-
bra, lilho de .Manuel Borges, acrescentando-lhe o foro a escudeiro-lidalgo

e cavalleiro-tidalgo, com 7?o réis de moradia por mes e i alqueire de
cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro; onde não pôde chegar, por a embarcação cm que ia ter arribado.

—

De y de março de it"ii*'>. 337 "

Alvará a Pedro da Laura, natural de Lisboa, filho de António Luis, dos foros

de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-tidalgo, com 000 réis de moradia por
mc.s e I alqueire de cevada por dia, cum a condição de ir .i InJi.i. míde
será armado cavalleiro.— De a5 de março de lôi ô. 33; ;

Alyará a Sebastião de Torres, natural de Pontevel, tilho de Nicolau Pires, dos
foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-lidalgo, com irooo réis de moradia
por mes e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir d índia,

onde será armado cavalleiro.- De 25 de março de i<'>0<.i. 338

Alvará a José Gomes de Vasconccllos, natural de Lisboa, tilho de Francisco
(iomcs Touro, cavalleiro-lidaleo, dos foros de escudeiro fidalgo e ca\al-

Icif' . com ivTioo reis de m^ • mes e i alqueire de cevada
v.i in a Condição de ir á Ii, ;o será armado cavalleiro.

—

)c 2<> de março de iWiG. 338b;

Apostilla a Josc Gome»» i^c \';i"Jcnnccllo<i. par.T que tenha eiTeito a mercê do foro

que ici
' no anno de i<»(V">, porquanto

foi no ,
1

' _ _

,

" t. 47g



LIVRO H

Folhas

Alvará a João Leitão, natural do termo de Cintra, filiio de Estevam Vicente, dos

foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com 730 réis de moradia

por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.—De 29 de março de i6õ6. 338

Alvará a António de Andrade, natural de Lisboa, filho de Lourenço de Andrade,

cavallciro-tídalgo que foi, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, cora ic3oo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 24

de março de iGbb. 338 v

Alvcirá a Matias da Silva Monteiro, natural de Lisboa, filho de Christovam de

Barros, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com 75o réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 28 de março de 1666. (Le-

vantada a verba e condição, a requerimento do filho do agraciado, Luis

da Silva).
'

338 P

Alvará a Manuel da Silveira de Eça, natural da villa de Aveiro, filho de Bernardo

Pereira de Eça, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
ir5oo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro,- por ter servido

de capitão de auxiliares.—De 3i de março de 10(3(3. 339

Alvará a José de \'asconcellos e Gamboa, natural do Couto e villa do Louriçal,

filho de João de Góes Silveira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com ij?2oo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 3o

de março de iõ()(). 339

Alvará a José Carvalho, natural de Lisboa, filho de João Rodrigues, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 7D0 réis de moradia por mês
e 1 alqueire de cevada por dia, pelos serviços que prestou nas fronteiras

do ."Memicjo, e por ir á índia como capitão de infantaria.— De 3i de

março de i()t")(3. 339

Alvará a Henrique Ponsc de Leão, natural do logar de Ancião, filho de Miguel

de Sequeira Pinto, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-lidalgo, com
irooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 3i de março

de 1(3(36. 339 V

Alvará a Manuel dos Santos, cavalleiro, natural de Lisboa, filho de António

Erancisco, acrescentando-lhe o foro a cavalleiro lidalgo. com 700 réis de

moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, pelos serviços que

prestou quando embarcado para a índia, como escrivão da nau (Capitania

e na companhia do capitão Jerónimo Carvalho, e por ir servir este anno

no dito Estado. — De 3i de março de i(>(3i3. 339 ^

Alvará a Henrique de Brito, natural de Lisboa, filho de Jorge Henriques Neto,

dos foros de escudeirolidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Soo réis de moradia

por mês e 1 alqueire de cevada por dia. com a condição de ir á índia,

onde serii armado cavalleiro.— I)c 7 de abril de iiiihí. 340

Alvará a Manuel de Araújo, natural da villa de Thomar, filho de Vicente de

Araújo, dos foros de cscudciro-fidaleo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis

de mor;idia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 2 de abril de iG('>7. 340
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Alvará a Luis do Couto de Magalhães, natural de Alcanede, filho de João do
Couto de -Magalhães, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-lidalgo,

com i-rooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 2 de abril

de it'>*>7. 340 V

Alvará a .Manuel Fragoso da Costa, natural da cidade de Portalegre, lilho de
Francisco da Costa Fragoso, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-

tidalgo, com i-r2oo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 28
de março de itjõj. 340 v

Alvará a Manuel Paes Estevens da Silveira, natural da villa de ^'ei^os, filho de
Pedro Alvares Paes Kstevens, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-

lidalgo, com irooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De i5

de abril de 16Õ7. 840 v

Alvará a Baltasar de Castro Calheiros, natural da villa das Caldas, (ilho de

Gaspar de Castro Calheiros, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com irooo reis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De i3

de abril de iti(Í7. 341

Alvará a .Manuel Alves, natural da villa de Évora de Alcobaça, filho de ^'entura

Dias, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com i-rooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 16 de abril de i(')(Í7. 341

Alvará a \'icente de Moura e Basto, natural da cidade de Braga, filho de Fran-

cisco de Basto, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, c>>m

icooo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, com a

Condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 16 de abril de

1MÍ7. J41 V

Alvará a Martim Barreto, natura! da cidade de Lisboa, tilho de Luis Martins,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com i -rooo réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir a índia,

onde será armado cavalleiro.— De 20 de abril de it'>Ô7. 341 v

Alvará a José Ribeiro, natural da cidade de Coimbra, filho de Manuel Fernandes,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalieiro-fidalgo, com 75o reis de mora-
dia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir a índia,

onde será armado ca\alleiro.— De 20 de abril de 1067. 341 v

Alvará a Francisco de .Mello, natural de Lisboa, filho de Francisco de Mello, dos
foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro fidalgo, com Soo réis de moradia
por mês c i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir d índia,

onde será armado cavalleiro.— De 16 de abril de iô<">7. 342

Alvará a Sebastião Lopes Pinto, natural da villa de \'ianna, filho de João Pinto,

dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalieiro-fidalgo, com iCTooo réis de

moradia por mês c i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde scra armado ca\aIlciro. De 20 de abril de i'><t7. 342

Alvará n Manuel Fr.igoso de Andrade, natural da villa de M' "
. filho de

António l<ob;illo, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavai í;o, com
i.-iMK> réis de moraJi.i por mês c 1 alqueire de cc\ada poi Jia. com a

condição de ir .1 InJi.i. mídc stT.i .irm.ujo c.is .illciro. De jo de fevereiro

de iõ<>8. 342
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Alvará a Domingos da Silva, natural de Lisboa, filho de Manuel da Silva, dos

foros de escudciro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia

por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir d índia,

onde serii armado cavalleiro.— De 20 de março de 16Õ8. 842 p

Alvará a José da Costa Osório, natural do logar de Fiaes, termo de Trancoso,

filho de João Gomes de Andrade, dos foros de escudeiro-tídalgo e caval-

leiro-fidalgo, com i.r200 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada

por dia, com a condição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 20 de março de iõõ8. 342 p

Alvará a Francisco Alvares, natural da villa de Castro ^'icente, filho de João
Alvares, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-ridago, com 800 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de março de UJ68. 3^3

Alvará a Manuel Nunes Ferreira, natural de Trancoso, filho de António Ferreira,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com ut"200 réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.-—De 20 de março de ibõ8. 343

Alvará a Luis de Brito, moço da camará, natural da villa de Mourão, filho de
Manuel Lourenço, acrescentando-lhe o foro a escudeiro-lidalgo e caval-

leiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada
por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro; por
se ter embarcado no galeão S. Bento, padecendo muitos trabalhos na sua
arribada.—De 20 de março de 1668. 343 v

Alvará a Manuel Taveira de Amorim, natural da freguesia de Távora, termo dos
Arcos de Vdl de A'ez, filho de Domingos Dias Taveira, dos foros de escu-

deiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com lí^ooo réis de moradia por mês e

I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será

armado cavalleiro.—De 24 de março de lõõS. 843 v

Alvará a Frutuoso Gomes Leite, natural de Gallegos, termo do Porto, filho de
Frutuoso Gomes Leite, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-lidalgo,

com i.rooo réis de moradia por mês e i alqueire de ce\ada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 20 de março
de 1G68. 344

Alvará a José Pereira Serra, natural da cidade de Lisboa, filho de João Baptista,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalg(j, com 700 réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

Índia, onde será armado cavalleiro, pelos serviços que prestou no Alem-
tejo e no reino de Angola, entrando em varias pelejas, e por ir servir na
índia.— De 20 de março de iõG8. 344

Alvará a .Manuel Coelho, natural de Lisboa, filho de Bento Coelho, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com 7.S0 réis de moradia por mês
e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será

armado cavalleiro.— De 20 de março de 1GG8. 3^4 v

Alvará a Minuel Correia da Silva, natural de Torres Vedras, filho de Manuel
Luis, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com lífooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir a índia, onde será armado cavalleiro.— De (') de abril de i(")(")8. 3^4 t>

Alvará a Gaspar da Silva, natural de Santo Quintino, filho bastardo de Gaspar
da SiKa de Vasconcellos, que foi capellão cantor da Capcila Real, dos
foros de cscudelr(j-fidalgo c ca\alleiro-ndalgo, com i-rooo réis de moradia
por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.- De 10 de abril de i<")i'i8, 34S
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Alvará a Francisco Pereira de Simas, natural da cidade de Elvas, lílho natural

de João Burginão, conde de Trasco i francês), dos foros de escudeiro-tidalgo

e cavalleiro-tidalgo, com i.r4oo réis de moradia por mês e i alqueire de
cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.— De i3 de abril de i<')68. 343

Alvará a .Manuel de Oliveira Pinto, natural do Porto, filho de João de Oliveira,

dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-tidalgo, com icooo réis de
moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavallciro.— De 2.: de marco de ir.riS. ^^r v

Alvará a João da Guerra, natural da Junqueira, filho de .Manuel da Guerra, dos
foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-tidalgo, com icooo reis de moradia
por mês c i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir d índia,

onde scra armado cavalleiro.—De i3 de abril de iG()8. 3^5 v

Alvará a Luis Vaz Delicado, natural da cidade de Portalegre, filho de Sebastião
Pereira da Fonseca, dos foros de escudeiro-hdalgo e cavalleiro-fidalgo,

com i.r2oo réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.— De 17 de feve-

reiro de i<''M'). 343 V

Apostilla no alvará passado a Luis Vaz Delicado, para que tenha effeito a dita

mercê, não obstante não ter ido á índia no anno de i('i6("), como tinha

p)or condição; por ir no presente.— De 23 de fevereiro de iikSg. S^ii

Alvará a Manuel Froes de Brito, natural da villa de Ourem, filho de António
Froes de Brito, dos foros de escudeiro-hdalgo e cavalleiro-fidalgo, com
900 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 10 de março de i6õ(). 34<")

Alvará a João de Almeida Coutinho, natural da cidade de Lamego, filho de Ma-
nuel das Neves Pessoa, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com 1-000 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 10 de março
de 1669. 3jô r

Alvará a .Manuel .Mendes, natural da Idanha-a-Nova, comarca de Castello Branco,
filho de Francisco Rodrigues, dos foros de escudciro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com ic<x>o réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro; pelos
seniços que prestou como soldado, sargento e ajudante, na província da
Beira. De 2'S de março de M'><'hj. 34o v

Alvará a Pedro Alvares Telles, natural de Teixoso, termo da Covilhã, filho de
Pedro Alvares Telles, dos foros de escudeiro fidalgo c cavalleiro-fidalgo,

com xcrxx) réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro. — De 4 de março
de \(*k,\ 347

Alvará a Innoccncio Mendes Teixeira, natural de Mombaça, filho de Vital Mendes,
cavallciro-fid.ilgo, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
ir.3oo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia. De i de
março de i(5«3<i. 347

Alvará a Gaspar Pereira de Barros, natural de Santo Quintino, termo de Lisboa,

filho de Pedro Moreira de Barros, df)S foros de escudeiro fidalgo e caval-

leiro com i-oor» réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada
")or . n a condição de ir a índia, onde scra armado cavallciro.

—

)e I de março de i(3<jg. 34;li
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Alvará a Jerónimo do Carvalhal Freire, natural da cidade de Beja, filho de Belchior

Freire, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com ií;2oo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.—De 4 de março de 1G69. 347 v

Alvará a Manuel de Abreu, natural da villa do Crato, rilho de Alexandre de

Abreu, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-ridalgo, com i.:fooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 12 de março de 1669. 347 v

Alvará a João de Matos de Aguiar, natural da freguesia de S. João de Runa,
comarca de Torres Vedras, rilho de Nicolau da Cunha da Silveira, dos

foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-ridalgo, com i.'r2oo réis de moradia

por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 12 de março de 1669. 348

Alvará a Vicente de Araújo, natural de Santa Maria de Labrego, filho de Do-
mingos F.stcves de Araújo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com icfooo réis de moradia por mès e i alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De i

de março de 1G69. 848

Alvará a António Correia de Lemos, natural de Lisboa, filho de Vicente Correia

de Lemos, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.:?ooo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia. com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 12 de março de 1669. 348»'

Alvará a Amaro de Abreu, natural da villa de Chaves, filho de Luis de Abreu,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com 900 réis de mo-
radia por mês c i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.—De 12 de março de lõõo. 348 v

Alvará a Afonso Lopes de Figueiredo, natural de Estremoz, filho de Manuel
Mendes, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo
réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 9 de fevereiro de i()Gõ. 349

Apostilla no alvará passado a Afonso Lopes de Figueiredo, para que a mercê
que pelo dito lhe está concedida, tenha efteito, não obstante não ter ido

á índia no anno de ió<3b, conforme a condição que tinha, indo cm 1GG9.

—

De 12 de março de 16G9. 349

Alvará a Sebastião Leitão Caldeira, natural da villa da Certa, filho de Manuel
Leitão Caldeira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
icrooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 17 de março
de 1GG9. 349

Alvará a João Castanho, cavalleiro da Casa Real, filho de Francisco Castanho,
dos foros de escudeiro-fidalgo e ca\alleiro-fidalgo, com 3o réis mais na
moradia, para ao todo ter 7?o réis por mès e 1 alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De i de
março de iG(k). 340 J'

Alvará a Manuel da Fonseca, natural da villa de Vagos, filho de André da Rocha,
dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com i-rooo réis de mo-
radia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir a índia,

.

onde será armado cavalleiro.- De 14 de março de i(j(Í9. 3411 v
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Alvará a António Ferreira Soares, natural de Arrancada, filho de Domingos
Ferreira Soares, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavolleiro-lidalgo, com
icooo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com a
condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 17 de março
de i66g. 349 v

Alvará a Diogo Fernandes Fogueira, natural da villa de Moura, tilho de Manuel
Fernandes Fogueira, âos foros de escudeiro-hdalgo e cavalleiro-lidalgo,

com i.r2oo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á Índia, pelos serviços que prestou no Alemtejo e Al-
garve, nos postos de soldado, turriel e cabo.— De i de março de 1660. 35o

Alvará a Francisco Dias da Rocha, natural de Aveiro, filho de Francisco Fer-
nandes da Rocha, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-lídalgo, com
750 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia.— De 4 de
março de UjCk). 35o v

Alvará aThomás da Maia, natural de Lisboa, filho deThomás da Maia, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 750 réis de moradia por mês
e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será
armado cavalleiro.— De 14 de março de i(")6r). 35o v

Alvará a Ricardo Henriques, natural da cidade de Carelmam, filho de Guirosc
Carmonsé, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Soo
réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 14 de março de iCyôg. 35

1

Alvará a Álvaro Casella do ^'alle, natural da cidade de Lagos, filho de Rodrigo
Soromenho do Valle, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com ir 100 réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, cum
a condição de ir á Índia, onde será armado cavalleiro.— De 1 de março
de i<3<)9. 35

1

Alvará a António de Abreu, natural de Villa Viçosa, filho de Manuel de Abreu,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo réis de mo-
radia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de, ir a índia,

onde será armado cavalleiro.— De 14 de março de iG(">9. 35

1

Alvará a Manuel Soares Xará, natural da villa de Moura, filho de João Rodri-
gues Pimenta, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i~ooo réis de moradia por mes c i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro. — De 24 de março
de 1669. 3ri V

Alvará a João Toscano Saro, natural da villa de Borba, filho de André Pires,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com ic?ooo réis de
moradia por mes e i alaueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 24 de março de i(>6g. 35i v

Apostllla no alvará que tem João Toscano Saro, para que. nos livros do registo

das mercês c matricula, se levante a verba c condição de ir .1 Indi.i no
anno de ifjóg.— De 7 de janeiro de 1688. 35i v

Alvará 1 Mmucl Dias Crespo, natural de P ' " ' Manuel l>ias (,respo,
.'.',^ foros de escudeiro liJalgo e c com 75o réis de mo-
radi 1 por mes e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir a índia,

onde scra armado cavalleiro. —De iS de março de Mjíkj. 35 i p
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Alvará a Manuel de Sousa da Gama, natural de Lisboa, hlho bastardo de An-

tónio Lopes, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-íidalgo, com icooo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 23 de março de 16G9. 352

Alvará a Gaspar de Seira Crasbeh. natural de Verride, termo de Montemór-o-

Veiho, tilho de Lourenço Crasbeh, dos foros de escudeiro-tidalgo e caval-

leiro-fidalgo, com icrooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada

3or dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

)e 22 de março de 1669. 352

Alvará aThomás da Fonseca Guimarães, natural da villa de Lagos, filho de Thomé
da Fonseca Guimarães, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-lidalgo,

com icooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 20 de março
de 1669. 352

Alvará a João Pinheiro Mascarenhas, natural de Lisboa, filho de Pedro Pinheiro,

dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com icooo réis de

moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 28 de março de 1669. 352 v

Alvará a Francisco Cardoso do Amaral, do termo de Torres Vedras, filho de

João Cardoso, moço da camará, dos foros de escudeiro-tídalgo e caval-

leiro-fidalgo, com 1C200 reis de moradia por mês e i alqueire de cevada

Dor dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

)e 18 de março de 1669. 352 v

Alvará a Manuel Froes de Sande, natural da cidade de Portalegre, filho de Diogo

Froes de Sande, cavalleiro da Ordem de Christo, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i c 1 00 réis de moradia por mês e 1 alqueire

de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado ca-

valleiro.— De 28 de março de líjôg. 352 v

Alvará a João da Gama e Castro, natural de Sernancelhe, comarca de Pinhel,

filho de Luís Cardoso Ribeiro, dos foros de escudeiro-tídalgo c caval-

leiro-ridalgo, com i.rooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada

por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De iC) de março de 1669. 353

Alvará aThomás da Gama de Castro, natural de Sernancelhe, comarca de Pinhel,

filho de Luis Cardoso Ribeiro, dos foros de escudeiro-tídalgo e cavalleiro-

tidalgo, com lOooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 2(3

de março de 1669. 353

Alvará a António Bandeira Gens, natural da vilIa de Coruche, filho de Baltasar

da Costa Bandeira, dos foros de escudciro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
900 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir d índia, onde será armado cavalleiro.— De 28 de março de
1(1(39.

'

-^-^^

Alvará a Francisco de Barros, natural de Lisboa, filho de Manuel Ferreira, dos
foros de escudeiro-tídalgo e cavalleiro-tidaigo, com 750 réis de moradia
por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á Índia,

onde scra armado casallciro.— De 14 de março de 1ÕÔ9. 353 v
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Alvará aMcente da Cunha Trinchão, natural de Lisboa, filho de Fernão da Cunha
Trinchão, cavalleiro-ridalgo. dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo. com i.rooo reis de moradia por mês e i alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 2(3

de março de ii'<6q. 353 r

Alvará a João Peixoto de Pina, natural da cidade de Évora, filho de João Peixoto
de Pina, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-ridalgo. com icooo
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condi-

ção de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 22 de março de niôg. 353 ;•

Alvará a Nicolau Carvalho Solho, natural da villa de Setúbal, filho de Diogo
Carvalho Solho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
80U reis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 22 de março de

1669. 354

Alvará a António de Andrade, natural de ^'illa Viçosa, filho de Manuel Dias, dos
foros -de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com icrooo réis de moradia
por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro, pelos serviços que prestou como soldado

de cavallaria na província de Alemtejo, especialmente na batalha do Amei-
xial, onde foi ferido.— De 1 de abril de i6t)C). 354

Alvará a Bento da Costa Pinto, natural da cidade de Lamego, filho de Bento da
Costa Pinto, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavaileiro-lidalgo, com Noo
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De <) de fevereiro de ifiyo. 354»'

Alvará a João de Alvellos Ribeiro, natural da villa de Ega, comarca de Leiria,

filho de Sebastião Rodrigues Ribeiro, dos foros de escudeiro-fidalgo e

cavalleiro-fidalgo, com irooo réis de moradia por mes e 1 alqueire de
cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.—De 26 de janeiro de 1Õ70. 354 ''

Alvará a José de Magalhães, natural de Montemór-o-^'elho, filho de Thomé Fer-
nandes de Magalhães, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com i-rooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.— De 2Ó de janeiro

de 1670. 354 r

Alvará a João Couceiro, natural de Montemór-o-Vclho, filho de João Gonçalves
Pcrilháo, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com i-rooo

réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armaJo cavalleiro.— De 2') de janeiro de 1Ô70. 355

Alvará a Bra<> Ribeiro Negrão, natural da villa da Ega, comarca de Leiria, filho

de Sebastião Rodrigues Ribeiro, dos foros de cscudciro-fidalgo c caval-

leiro-fidalgo, com lOTooo réis de moradia por mês o 1 alqueire de cevada
or dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

)c 2(') de janeiro de i<')7o. 355B»

Alvará a M.muel de Mag.ilhãcs, natural da villa de Montalegre, filho de Anmnio
Rodrigues Barroso, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com 700 réis de moradia p^jr mês e 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 12 de feve-

reiro de i<'>7o. 355
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Alvará a António Ribeiro de Andrade, natural de Lisboa, filho de Jorge Ribeiro,

que foi cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidal-

go, com -jòo réis de moradia por mês e alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 3o de janeiro

de 1670! 355 V

Alvará a André Verregoso, natural de Lisboa, filho de Matias Verregoso, que foi

moço da camará, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com

900 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 10 de fevereiro

de 1670. 355 r

Alvará a Silvestre da Costa Monteiro, natural da cidade de Tanger, filho de

António Monteiro de Faria, cavalleiro-fidalgo e da Ordem de Christo,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo réis de mo-

radia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia;

onde será armado cavalleiro.—De 8 de fevereiro de 1670. 355 v

Alvará a Francisco de Sá, natural do Gram Pará, filho de Geraldo Geraldino

Irlandês, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com líooo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 26 de fevereiro de 1670. 356

Alvará a João de Campos Zuzarte, natural da villa de Alegrete, filho de Belchior

de Campos Zuzarte, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com ic?200 réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 10 de fevereiro

de 1670. 356

Alvará a João Rodrigues, natural da villa de Almada, filho de Domingos Rodri-

gues, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 75o_ réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 4 de março de 1670. 356

Alvará a Manuel Geraldes de Lemos, natural de Lisboa, filho de Manuel Gomes
de Figueiredo, cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e caval-

leiro-lidalgo, com irooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada

Eor dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

le 10 de fevereiro de 1670. 356 p

Alvará a Domingos de Macedo, natural da villa de Grândola, filhn de Francisco

Rodrigues de Macedo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo,

com irooo réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á Índia, onde será armado cavalleiro.—De 4 de março

de 1670.' 356 p

Alvará a Manuel Dantas Barbosa, natural do concelho de Coura, filho de Fernão

Dantas Barbosa, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
lí^Joo réis de moradia por mês c i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á Índia, onde será armado cavalleiro.— De 4 de março
de 1670. 356 p

Alvará a Luis Paes do Amaral, natural da villa de Guimarães, filho de Arnbrosio

da Costa de Araújo, dos foros de escudeiro-fidalco c cavalleiro-lidalgo,

com ir3oo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 6 de março
de 1670. 357
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Alvará a António da Costa Correia, natural de Lisboa, filho de Domingos da
Costa, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Soo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De ii de março de 1670. 357

Alvará a Manuel Pinto da Fonseca, natural do Couto de Ancede, filho de .Ma-

nuel de Queiroz, dos foros de escudciro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
8co réis de moradia p(jr mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a con-
dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De i'ò de março de 10)70. 35>7 ;'

Alvará a Pedro da Cunha, natural da villa deThomar, filho de António da Cunha,
dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com irooo réis de
moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

^

índia, onde será armado cavalleiro.—De 8 de março de it')70. 357 v

Alvará a Custodio de Almeida da Silva, natural da villa de Olivença, filho de
.\ntonio Velho da Silva, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com i-rooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De i3 de março
de ÍG70. 357 p

Alvará a Manuel da .Mota Galvão, natural da villa de Aveiro, filho de António da
Mota, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-rooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De i3 de março de 1070. 358

Alvará a João Rodrigues Bravo, natural da villa de Messejana, filho de Amaro
Rodrigues Bravo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i.r3oo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—^De 25 de fevereiro

de 1G70. 358

Alvará a Jorge Zuzarte, natural da villa de Messejana, irmão do precedente, dos
foros de escudeiro e cavalleiro-fidalgo, com i.r3oo réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 23 de fevereiro de 1670. 358

Alvará a Diogo Gil, natura! da cidade de Elvas, filho de Diogo Gil, dos foros de
escudeiro e cavalleiro fidalgo, com irooo réis de moradia por mês e i al-

queire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 12 de março de 1Õ70. 358 v

Alvará a Francisco da Silva, natural de Lisboa, filho de Francisco de Mello, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 8on réis de moradia
pr>r mês e i alqueire de cevada pi>r dia, cnm a condição de ir a índia,

onde será armado cavalleiro. De 12 de março de 1(170. 358 v

Alvará a Manuel Lopes liorges, natural da villa de Ourem, filho de António Lopes,
dos foros de escudeiro e cavalleiro fidalgo, com 7^0 réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 14 de março de i<'>7o. 358 v

Alvará a Valentim Carvalho de .Miranda, natural da villa de Pombal, filho de
Jorge de Acha, dos foros de escudeiro e cavalleiro-fidalgo, ci>m 8on reis

de moradia por mes c i alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir a índia, onde será armado cavalleiro.- De i» de março de H170. 35«i
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Alvará a Manuel Travassos Velho, natural da villa de Penella, filho de Manuel
Travassos ^'elho, dos foros de escudeiro e cavalleiro-tidalgo, com 900 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De õ de março de 1670. 359

Alvará a Manuel de Almeida, natural da villa da Feira, filho natural de Diogo de

Almeida Mascarenhas, dos foros de escudeiro e cavalleiro-fidalgo, com
900 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado ca\allciro.—De líJ de março de

1670. 339

Alvará a José Leão de Aguiar, natural da villa de Povos, filho de Miguel Leão
de Aguiar, dos foros de escudeiro e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis de

moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.—De lõ de fevereiro de 1Õ70. 359 ''

Alvará a João de Leão de Menezes, natural da cidade de Málaga, filho de Luis

Pires de Leão, dos foros de escudeiro e cavalleiro-fidalgo, coni 750 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 10 de março de 1670. Sbg i>

Alvará a Matias Nunes Lobo, natural da cidade de Évora, filho de Francisco

Fernandes Lobo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i.r5oo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De i3 de março
de 1670. 359 V

Alvará a Luis de Sá, natural de Lisboa, filho de António Godinho de Sá, dos foros

de escudeiro e cavalleiro-fidalgo, com iC?ooo réis de moradia por mês e

I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será

armado cavalleiro.—De 10 de março de 1670. 36o

Alvará a Gaspar de Freitas de Macedo, natural da villa de Santarém, filho de

Diogo de Freitas, dos foros de escudeiro e cavalleiro-fidalgo, com i.r4oo

réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 9 de março de 1670. 3t>o

Alvará a António da Silveira, natural da villa de Santarém, filho de Brás de

Oliveira Pereira, dos foros de escudeiro e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 4 de março de i(>70. 36o v

Alvará a Francisco Correia de Lemos, natural de Lisboa, filho de^'iccnte Correia

de Lemos, dos foros de escudeiro e cavalleiro-fidalgo, com i-rooo réis de

moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.—De 12 de março de i()70. 36o v

Alvará a Aflbnso Fernandes, natural da villa de Vianna do Alemtejo, filho de
Santos Fernandes, dos foros de escudeiro e cavalleiro-fidalgo, com 800
réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 9 de março de 1670. 36o v

Alvará a Inácio da Guerra de Mesquita, natural da Junqueira, filho de Manuel
da Guerra, moço da camará, dos foros de escudeiro c cavalleiro-fidalgo,

com gbo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 14 de março
de 11)70. 36i



MATRICULA DOS MORADORES DA CASA REAL 3-20

Alvará a Miguel da Mata, natural da villa de Pombal, lilho de Miguel da Mata,
dos foros de escudeiro c cavaileiro-tidaigo, com 900 reis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir a índia, onde
será armado cavalleiro.—De õ de março de 1670. 3õi

Alvará a Manuel Pereira de Castro, natural de Lisboa, filho de João Aflonso
de Castro, dos foros de escudeiro e cavalleiro-lidalgo, com Soo réis de
moradia por mès c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.^ De õ de março de i'">70. Mn

Alvará a Inácio da Cunha de Toar, natural de Lisboa, tilho de Manuel de Toar
Froes, dos foros de escudeiro e cavalleiro-lidalgo, com 1-000 reis de
moradia por mes c i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

d índia, onde será armado cavalleiro.— De 12 de fevereiro de 1Õ70. 3"'ii v

Alvará a Inácio da Cunha de Toar, natural de Lisboa, tilho de Manuel de Toar
Froes, para que se lhe levante a verba e condição de ir á índia, com que
lhe foi dada a mercê do foro, por ter satisfcitt) a referida clausula, segundo
o despacho de 2(j de novembro de 107.^.— De 8 de dezembro de i()7?. 3(u ;-

Alvará a Manuel Froes de Brito, natural da villa de Ourem, filho de Diogo Froes
de Brito, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-lidalgo, com irooo
réis de moradia por mès c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir a índia, onde será armado cavalleiro. — De 20 de março de i(3õf). 3im ;•

Apostilla a .Manuel Froes de Brito, natural de Ourem, filho de Diogo Froes de
Brito, mandando que se cumpra a mercê que tem, não obstante não ter

ido á índia no anno de iliõq, em que teve a dita mercê, porquanto vac

este anno de 1Õ70.— De 14 de março de 11170. l-('ii ;

Alvará a António Pires Saro, natural da villa de Soutello, filho de Manuel Pires

Saro, d'js foros de escudeiro fidalgo e cavallciro-fidalgo, com irooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde scra armado cavalleiro.— De 17 de março de n')7o. ihi

Alvará a Jacinto de Barros Nunes, natural da freguesia de S. Jorge, filho natural

de Jojo de Barros Nunes, dos foros de escudeiro e cavalleiro-fidalgo,

com 800 reis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir d índia, onde será armado cavalleiro.— De 17 de março
de i<)7o. jí(Í2

Alvará a João de Oliveira Fraiáo, natural da villa de Ourem, filho de Simão de
Oliveira Fraiáo, dos foros de escudciro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com
iroco réis de moradia por mês c i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 17 de março
de IÕ70. .M)2

Alvará a Domingos de Barbuda M.ildonado, natural de Lisboa, filho de João de
Barbuda Maldonado, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavallcirn-fidalgo,

com i.~2oo réis de moradia por mês c 1 alqueire oe cevada por dia, cum
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De iii de março
de 1670. 3' '2 /'

Alvará a Pedro de Barbuda Maldonado, irmão do precedente, dos foros de
escudciro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com 1C200 réis de moradia por
mes e i alaucirc de cevada por dia. com a condição de ir d índia, onde
scra armado cavalleiro.— I)c iii de março de i«i7o. 3<»2 r

«a



33o LIVRO II

Folhas

Alvará a Pedro de Barbuda Maldonado, mandando levantar a verba e condição

de ir á índia, visto ter cumprido a referida clausula.— De i8 de julho

de 1680. 3(i3

Alvará a António Valente de Faria, natural da cidade de Lagos, lilho de Belchior

Nabo, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De isic) de ibbc). 3(i3

Apostilla a António ^'alente de Faria, para que se cumpra a mercê do furo que
tem, não obstante não ter ido a índia no anno de lòõi); por ir servir no
dito Estado no presente anno.— De 12 de março de 1070. 363

Alvará a António da Costa Tavares, natural de Lisboa, filho de António Dias,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 730 réis de mo-
radia por mês e i alqueire de ce\ada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.— De (> de março de i(')7o. 363

Alvará a Jerónimo Cardoso de Almeida e Gama, natural de Lisboa, lilho de
Jerónimo Kstcvens de Almeida, dos foros de escudeiro-fidalgo e caval-

leiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada
por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De i^ de marco de i("i70. 3G3 /'

Alvará a Pedro Barreto Rezende, natural de Azeitão, filho de Francisco de Brito

da Silva, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-lidalgo, com «Soo réis

de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 8 de março de i()7o. 363 r

Alvará a António Monis, natural do limite de Azeitão, 'filho de António Monis
Paes, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis

de moradia por mês c 1 alqueire de ce\ada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De ib de março de 11170. 363 v

Alvará a Gaspar Pinto de Oliveira, natural de Alcanede, lilho de Sebastião I^into,

dos toros de escudciro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 7^0 réis de mora-
dia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, coni a condição de ir á Índia,

onde será armado cavalleiro.—De 6 de março de i()7o. 864

Alvará a António Soares, natural da villa de Aveiras de Cima, lilho de António
Soares Cordeiro, dos foros de escudeirolidalgo c cavalleiro-lidalgo, com
800 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a con-
dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 3i de janeiro de
1670. 364

Alvará a Thomé de Sousa, natural da Ilha de S. Miguel, filho do capitão Thomé
Cabral, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-rooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 14 de março de it")7o. 3<>4

Alvará a Bernardo Figueira, natural de Santo António do Tojal, filho de Domin-
gos Gomes Correia, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo,

com .Soo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, com a
condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De jo de março
de i()7o. 3Ò4

Alvará a Manuel Brandão de Lima, natural da freguesia do Souto, termo da villa

dos Arcos-de-\'aldevez, filho de António Brandão, dos foros de escudeiro-
fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com ijrooo réis de moradia por mês e 1 al-

queire de cevada por dia, com a condição de ir d índia, onde será armado
cavalleiro. - De 17 de março de 1670. 31)4 t>
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Alvará a António Homem da Costa Falcão, natural de Lisboa, filho de .Manuel
Alvares Falcão, dos foros de escudeiro-tidaJíro e cavalleiro-tidalgo, com
i.raoo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 28 de fevereiro

de iC)~o. 3i')4 ;'

Alvará a AtVonso Guerreiro de Gusmão, natural da villa de Almodovar, filho

de Luis Guerreiro, dos foros de cscudeiro-ridalgo e cavalleiro-lidalgi),

com i.rooo réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 17 de março
de \0-o. òGi

Alvará a António Ferreira Gralho, natural de Lisboa, filho de João da Rocha
Gralho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com ()0o réis

de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De Ki de março de 1070. 3t'õ

Alvará a Pedro Cabral da Costa, natural do logar de Azeitão, filho de Luis .Mar-

tins da Costa, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-ridalgo, com
800 reis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de março de i()7o. 3(o r

Alvará a José de Queiroz, natural de Lisboa, filho de João de Queiroz, dos foros

de cscudciro-lidalgo e cavalleiro-tidalgo, com irooo réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á Índia, onde
será armado cavalleiro.— De 10 de março de i(">7o. 3('õ ;

Alvará a João da Silva Rego, natural da villa de Celorico de Rasto, filho de
Francisco Alvares da Silva, dos foros de cscudeiro-fidalgo e cavalleiro-

tídalgo, com icooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por
dia, cora a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 22

de mnrço de 1I170. 3<o r

Alvará a João Rodrigues Salgado, natural de Lisboa, filho de António Rodrigues
Salgado, dos foros de cscudeiro-fidalgo e cavallciro-fidalgo, com <)oo réis

de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 22 de março de ii'>7o. 3('itl

Alvará a Manuel da Guerra, natural do logar do Porco, termo da villa de Celo-

rico, filho de Pedro da Guerra, dos foros de escudeiro e cavallciro-fidalgo,

com i-r2oo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.^ De 22 de março
de i<'>70. 'My>

Alvará a Paulo Crasbequo, natural de Lisboa, filho do alferes Pedro Crasbeque,
dos foros de cscudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com i.~ooo réis de
moradia por mes c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, (jndc .será armado cavalleiro.— De 20 de fevereiro de 11170. 3<"><'i ;•

Alvará a .Manuel Nogueira, natural de Sacavém, termo de Lisboa, filho de João
Nogueira, dos foros de cscudeiro-fidalgo c cavallciro-fidalgo, com i.Tooo

réis de moradia por mês c i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir a índia, onde será nrma<lo cavalleiro. — De 22 de março de i'>7o. y'><'< r

Alvará a Rcrn irdo Homem Iciics, iillio de (Jaudio Homem Telles, dos foros de

escudeiro lidalgo e cavallciro-lidalgn, com r.'?4oo réis de moradia por

me» e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir a índia, onde
será armado cavalleiro, pelos serviços que prestou como soldado na pr<»-

\incia da Beira. De 22 de março de i*>7o. 3 •7
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Alvará a João ^'alente da Costa, natural de Lisboa, hlho uc João ^"alente da
Costa, cavalleiro da Ordem de Christo, dos foros de cscudeiro-lidalgo e

cavalleiro-tidalgo, com i.:?2oo réis de moradia por mês e i alqueire de

cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.— De 22 de março de i('>7o. 3(>7

Alvará a José de Padilha Salazar, natural de Lisboa, filho de Francisco Padilha

de Miranda, cavalleiro-fidalgo e da Ordem de Christo, dos foros de
escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com i.r3oo réis de moradia por més
e I alqueire de cevada por dia, pur estar servindo na Índia.— De iií de

março de 1Õ70. 3('i7 r

Alvará a João da Fonseca Sampaio, natural da cidade de Lamego, filho de João
da Fonseca, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com i.rooo

réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 4 de março de i()7o. 3r)7 ;

Alvará a António de Castro, natural da cidade do Porto, filho de Francisco de

Castro, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 2^ de março de 1G70. 31Í7 r

Alvará a Manuel de Pinho de Rezende, natural de Arrifana de Santa Maria,

lilho de Bartolomeu de Re/ende, dos foros de escudeiro-fidalgo e caval-

Iciro-íidalgo, com 800 réis de moradia por mes e i alqueire de ce\ada
por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado ca\alleiro.

—

De 27 de março de 1(170. 368

Alvará a José Moutinho de Rezende, natural de Arrifana de Santa Maria, filho

de Gaspar Moutinho de Rezende, dos foros de escudeiro-fidalgo e caval-

leiro-fidalgo, com iSoo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27
de março de 1(170. 3()8

Alvará a Gabriel de Pinho de Rezende, natural de Arrifana de Santa Maria,

filho de Sebastião de Pinho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com 8oi) réis de moradia por mes c 1 alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de
março de 1Õ70. 3<")8 r

Alvará a José Gomes de Carvalho, natural da cidade de Elvas, filho de Luis

Alvares, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com irooo
réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 4 de março de 11)70. 3()8 r

Alvará a Manuel Lourenço Coelho, natural da villa de Tancos, tilho de Simão
Lourenço, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com i.rooo

réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 24 de março i(>7o. 3('>8 ;

Alvará a José Lopes da Silva, natural de Lisboa, filho de Luis Lopes, dos foros

de cscudeiro-tidalgo e cavalleiro-tidalgo, com Noo réis de moradia por mês
e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á Índia, onde será

armado cavalleiro.— De 24 de março de i('7o. 3<"h)

Alvará a .Mcixo Homem Pereira, natural da villa de Serpa, filho natural de .Ma-

nuel Homem Pereira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo,

com i.rooo réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de março
de it'>70. 3('hj
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Alvará a Nuno Coutinho Feio, natural da villa de Tentúgal, filho de António
Coutinho Feio, dos foros de cscudeiro-hdalgo e cavalleiro fidalgo, com
icooo reis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 24 de março
de 1070. 3tiM

Alvará a Diogo Coutinho Feio, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com icioo réis de moradia por mês e i al-

queire de ce\ ada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 24 de março de i(')70. jiiii» r

Alvará a Manuel Leitão, cavalleiro-fidalgo, filho de Gaspar Leitão, também ca-

valleiro-fidalgo, acrescentando-lhe 200 réis em sua moradia, para ao todo
ter i-rjoo réis c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro. —De 3i de março de 1670. 3(i») r

Alvará a Luis de .\lbuquerque Lol)o, natural da villa de Santarém, filho de Duarte
de Freitas de Albuquerque, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com irioo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir d índia, onde será armado cavalleiro.— De n
de março de iii-o. 3("ig r

Alvará a Francisco da Rocha de Magalhães, natural de Lisboa, filho de Salvador
Luis Harbosa, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
í<oo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.— De 24 de março de 11Í70. 070

Alvará a Francisco Machado da Mota, natural da villa de Santr.rcm. filho de
António Froes da Mota, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com i-rooo réis de mnradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia. com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 2 de abril

de i('>70. 370

Alvará a Vicente \'<>gado, natural da villa de Santarém, filho de .António Froes
da .Mota, dos foros de escudcirolidalgo e cavallcirolidalgo, com i.rooo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde scra armado cavalleiro. -De 2 de abril de H170. 370

Alvará a Simão de Macedo, natural da praça de .Ma/.agão, filho de Francisco

Ribeiro, cavalleiro, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com 730 reis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com
«n condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 3o de janeiro

de i<>7i . 370 r

Alvará a Manuel Bambolem de Faria, natural de Lisboa, filho de Pedro Bam-
boiem de Faria, dos foros de escudeiro e cavaelleiro-fidalgo, com Soo réi.s

de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir á índia, onde será armado cavalleiro. -De 20 de janeiro de i<i7t. 370/'

Alvará n António da (^osta, natural dos Cubos, termo da villa de Santarém, filho

de Belchior da Costa, que foi cavallciro-lidaigo, dos foros de cscudcin»

e cavalleiro-fidalgo, com r-rooo reis de moradia por mês e 1 alqueire de
cevada por dia, com a condição de ir .1 InJia. onde scr.i .irm.KlM c.iv.il-

leiro.— De 23 de janeiro de i'i7i. ^71

Alvará a Belchior da (Losta Pinheiro, irmão do precedente, dos foros de escudeiro

c cavalleiro-fidalgo. com i.rooo réis de moradia por mês c 1 aloueirc de
cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavai-

-Gciro.—De 2.^ de janeiro de i''»7i. 371
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Alvará a João Henriques da Costa, irmão de Belchior da Custa Pinheiro, e de

António da Costa, dos foros de escudeiro e cavalleiro-tidaigo, com i-rcoo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir a índia, onde será armado cavalleiro.— De 23 de janeiro de 1O71. 3^1

Alvará a Manuel Correia de Figueiredo, natural da cidade de \'iseu, tilho de Ma-
nuel Correia, dos foros de escudeiro-lídalgo e cavalleiro-lidalgo, com
i.r3oo réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 5 de janeiro

de 1Õ71. 371 V

Alvará a João de Figueiredo, natural da cidade da Guarda, íilho de Simão de

Proença da Fonseca, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-íidalgo,

com i-rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir a índia.— De 20 de fevereiro de 1671. .>-! r

Alvará a Francisco de Proença, natural da cidade da Guarda, irmão do prece-

dente, dos foros de escudeiro e cavalleiro fidalgo, com icrooo réis de mo-
radia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de fevereiro de 1Õ71. 071 r

Alvará a Francisco Caldeira Mergulhão, natural de Lisboa, filho de Manuel Cal-

deira de Brito, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidaigo, com
i.~2oo réis de moradia por mes e i alqueire de ce\ada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 2 de março
de 1671. 372

Alvará a Francisco Dias Preto de Lima, natural da villa de Albufeira, filho de

Diogo Dias Preto, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo. com
irooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 7 de fevereiro

de 1671. 372

Alvará a Agostinho de Castro de Araújo, natural da villa de Melgaço, filho de

Afonso de Castro de Araújo, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-

lidalgo, com i.rooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 2

de março de 1G71

,

372 ;

Alvará a José de Sousa Pereira de Sampaio, natural da villa de Alemquer, filho

de Pedro do Quintal Pereira, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-

lidalgo, com irooo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 20

de fevereiro de 1Ô71. 372 ;•

Alvará a João Ferreira, natural da cidade do Porto, lilho legitimo de Manuel
1'inheiro, dos foros de escudeiro e cavalleiro-fidalgo, com icrooo réis de

moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado ca\alleiro.— De 2 de março de it">7i. 372 ;

Alvará a Domingos Soares de Lima, natural da cidade de Coimbra, filho de Do-
mingos Soares, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavallciro-lidalgo, com
irooo réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á Índia, onde será armado cavalleiro. -De ? de março
de i()7i. 373

Alvará a António Correia Carnide, natura! de Lisboa, filho de António Correia,

dos foros de escudeiro-tidalgo c cavalleiro-tidaigo, com i-rooo réis de
moradia por mes c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á Índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de fevereiro de i(')7i. 373
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Alvará a Bernardo de Almeida, natural de Lisboa, filho natural de Dominqos
de Almeida, moço da camará, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavaileíro-

fidalgo, com irooo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 7 de
fevereiro de itíyi. 3-3 ;.

Alvará a Luis dos Santos Fragoso, natural de Lisboa, filho de Manuel dos Santos
Fragoso, cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavallciro-

fidalgo, com i.-ooo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De b
de fevereiro de 1671. 3-3 ;.

Alvará a .Manuel de Velasco, engeitado. natural de Lisboa, dos foros de escudeiro-
fidalgo e ca%alIeiro-fidalgo, com Noo réis de moradia por mês c 1 alqueire
de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado ca-

valleiro.— De 20 de fevereiro de n'>7i. 373 ;>

Alvará a Francisco Mendes da Siha, natural da cidade de Évora, filho de .losc

Mendes da Costa, dos foros de cscudeiro-tidalgo e cavalleiro-lidalgo, com
i-rooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 2 de março
de n')7i.

'

3-_(,

Alvará a Bento Aranha, natural da freguesia de Nossa Senhora do Paço, termo
da villa dos Arcos de Valle de \'ez, (ilho de João Mendes .Vrãnha, aos
foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com 1-000 réis de moradia
por mes c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 7 de fevereiro de 1(571. ^74

Alvará a .loão de Sousa da Cunha, natural dos Arcos de ^'allc de Vez, lilho de
Francisco de Sousa da Cunha, dos foros de cscudeiro-tidalgo c cavalleiro-

fidalgo, com i.-ooo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De i5

de fevereiro de i*>7i. 37^

Alvará a João Homem da Costa Falcão, natural de Lisboa, filho de Manuel
Alvares Falcão, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com
i.rzoo reis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia. com
a condição de ir a índia, onde será armado cavalleiro. De id de feve-

reiro de i<>7i . 3~4 t

Alvará a José Coelho da Fonseca, natural de Lisboa, filho de Domingos Coelho
da Fonseca, que foi cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo c

cavalleiro-ridalgo, com i.-rtoo réis de moradia por mes e i alqueire de
cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.— De 7 de fevereiro de i<')7i. 374 r

Alvará a José .Maciel da Costa, natural de Lisboa, filho de António Maciel da
Costa, cavalleiro da Ordem de Christo, dos foros de escudeiro e caval-

leiro-fidalgo, com i.~2oo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada

Eor dia, com a condição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.

—

>c 7 de fevereiro de i<Í7i. 3-s

Alvará a Plácido .Maciel da Costa, natural de Lisboa, irmão do precedente, dos
foros de escudeiro c cavalleiro-fidalgo, com i.~2oo réis de moradia por
mes c I alqueire de cevada por dia. com a condição de ir á índia, onde scra

armado cavalleiro.— De 7 de fevereiro de if'71. 375
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Alvai*á a Manuel de Mesquita, natural de A'illa Real, filho de Diogo Lopes Dias,

dos foros de escudeiro-fidaigo e cavalleiro-tidalgo, com icooo réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.—De 5 de março de 1(171. 373

Alvará a Pedro de Mesquita, natural de Villa Real, filho legitimo de Diogo Lopes
Dias, dos foros de escudeiro-fidaigo e cavalleiro-hdalgo, com icooo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de fevereiro de 1671. 37^ v

Alvará a ^'idal Bravo da Fonseca, natural da villa de Ourem, filho de ^'asco da
Fonseca Bravo, dos foros de escudeiro e cavallciro-íidalgo, com i-rioo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir d índia, onde será armado cavalleiro.— De .29 de janeiro de 1671. 375 v

Alvará a Manuel da Mota da Veiga, natural da cidade de Coimbra, filho de Diogo
João da\'eiga, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-tidalgo, com 800
réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de fevereiro de 1671. 37.^ v

Alvará a Nicolau Goto, natural de Lisboa, filho do capitão Paulo António Goto,
dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-lidalgo, com 1C200 réis de mo-
radia por mes e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 2 de março de 1671. 376

Alvará a João Soares Amorim, natural da freguesia de Távora, termo dos Arcos,
filho de Belchior Soares, dos foros de escudeiro-fidaigo e cavalleiro-tidalgo,

com i.rooo réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de fevereiro

de 1G71. 37('>

Alvará a Pascoal António de Frias, brahmane, residente na índia, natural da
ilha de SantaAnna, íilho de Jerónimo de Frias, dos foros de escudeiro-

fidaigo c cavalleiro-fidalgo, com -bo réis de moradia por mês e 1 alqueire

de cevada por dia, pelos serviços que tem prestado na índia, nas occasiões

de guerra, desde 1654 a 1667.—De 1 de março de 1071. S-jb

Alvará a .Munuel Borges, natural de Lisboa, filho de Baltasar Borges, dos foros

de escudeiro-fidaigo e cavalleiro-fidalgo, com jbo réis de moradia por mês
e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será

armado cavalleiro. pelos serviços que fez como piloto da capitania Bom
Jesus íic S. Doiiiiiigos.—De 7 de fevereiro de i('>7i. 'i-]b r

Alvará a Francisco da Costa Calheiros, natural da villa de\'ianna. filho de João
da Costa Calheiros, dos foros de escudeiro e cavalleiro-tidalgo, com hloo

réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 20 de fevereiro de i(>7i. 37(1 r

Alvará a Adão da Silva, natural de Lisboa, filho de Domingos da Silva, dos foros

de escudeiro-fidaigo e cavalleiro-tidalgo, com i-rooo réis de moradia por
més e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 2 de março de 11)71. 877

Alvará a Kstacio Pedro, natural de Lisboa, tilho legitimo de João Pedro, dos
foros de escudeiro tidalgo e cavalleiro-tidalgo, com i.rooo réis de moradia
por més c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 2 de março de ii>7i. 377
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Alvará a Filipe Pereira de Abreu, natural da villa de Vianna, tilho natural de
.Manuel Bezerra Pereira, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavaileiro-lidaigo,

com 'Soo réis de moradia por mès e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á Índia, onde será armado ca\alleiro.—De 12 de fevereiro

de \u-2. 377

Alvará a .Miguel Borges, natural da villa de Trancoso, filho de Lucas Borges da
Fonseca, dos foros de escudeirolidalgo c cavalleiro-lidalgo, com i.-3oo réis

de moradia por mès e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 23 de fevereiro de i''i72. 377

Alvará a Manuel Pereira Cabral, natural da villa de Trancoso, lilho de António
Pereira Cabral, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i-rooo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 23 de fevereiro

de i<)72. 377 r

Alvará a Luis Pereira Cabral, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-
lidalgo e cavalleiru-fidalgo, com irioo réis de moradia por mês e i alqueire

de cevada por dia, com a condição de ir a índia, onde será armado ca-

valleiro.— De 23 de fevereiro de 1Õ72. 378

Alvará a .\ndré Gomes da Silveira, natural de Lisboa, lillio de >Linuel Luis
Ribeiro, dos foros de cscudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, cm i.r2oo réis

de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir a índia, onde será armado cavalleiro.— De 2.^ de janeiro de 16-1. 378

Alvará a Manuel Lopes de Lima, natural de Lisboa, fillio de Ceraldo Lopes,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Soo réis de moradia
por més e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 2.^ de janeiro de 11172. 378

Alvará a .\ntonio de Sousa, natural da cidade da (iuarda, tilho de .loão de Gouveia,
dos foros de escudeiro-fidalgo c cavallciro-lidalgo, com Soo réis de moradia
por mes e i alqueire de cevada por dia. com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 2.^ de janeiro de 1(^72. 3-x v

Alvará a Sebastião do Couto Ribeiro, natural da cidade de Elvas, filho de João
Ribeiro do Couto, dos foros de escudeiro-lidalgo c cavalleiro-fidalgo, com
ir20o réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De i<'> de fevereiro

de ii'.72. 37S V

Alvará .1 AnifMiio de Sousa .NLichado. natural da freguesia de S. Pedro dos Arcos,
term.' J.i villa de l'onte de Lima, lilho natura! de .loão de Sousa Machado,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com irooo réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro, pelos ser\icos que prestou no Minho, em
•«raça de soldado, achando-se nas occasiões de guerra que ali houve. —
)c 2.^ de janeiro de M'172. 370

Alvará n AntnnioVaz Barreto, natural da villa de Almeirim, filho de Barti'I<imcu

Dias .'^.lro, dos foros de cscudcirn-iidalgo c cavalleiro-fidalgo, com i~ioo
réis de moradia por mês e 1 de cevada por dia. com a condição
de ir á In lia. undc será arm.i L'iro. De 2'.^ ile fevereiro de i("i-2. 3711

Alvará a .Im.-c Monteiro do Prado, i % M.idrid. fillio natural de M iriim

Monteiro do Furado, cavalleir' .^ '. dos foros de escudeiro fidalgo c

cavalleiro-fidalgo, com irioíi réis de moradia por mes c 1 alqueire de
cevada por dia. com a condição de ir a índia, f>ndc será armado caval-

leiro.— be 23 de janeiro de i')72. 370 p

i;'c
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Alvará a Fernão da Silva de Faria, natural de Braga, filho de Simão da Silva

de Faria, dos foros de escudeiro-tídalgo e cavalleiro-lidalgo, com irooo
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 16 de fevereiro de 1672. 879 v

Alvará a António da Silva de Faria, natural da cidade de Braga, tilho do prece-

dente, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com icrooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado ca\alleiro.— De 16 de fevereiro de 1672. 38o

Alvará a Constantino de Sousa, natural da cidade de Braga, filho de Bento Do-
mingues da Silva, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-íidalgo, com
1.T000 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 16 de fevereiro

de 1672. 38o

Alvará a Francisco Pereira, natural da cidade de Braga, filho de Thomé Martins,

dos foros de escudeiro-tídalgo e cavalleiro-íidalgo, com Noo réis de moradia
por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro. — De lõ de fevereiro de 1072. 38o

Alvará a Manuel Pereira, natural da cidade de Braga, irmão do precedente, dos
foros de escudeiro-íidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia
por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.—De 12 de fevereiro de 1G72. 38o j'

Alvará a Luis Correia Soares, natural da villa de Melgaço, lilho de António de
Castro, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 1^400 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De i5 de fevereiro de 1672. 38o r

Alvará a António Ribeiro de Carvalho, natural da villa de Guimarães, fiiho de
João Pires Ribeiro, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-íidalgo, com
800 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 8 de março de 1672. 38i

Alvará a José Real de Gouveia, natural de Lisboa, filho natural de Diogo Real
de Gouveia, cavalleiro-lidalgo que foi e escrivão das moradias, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-íidalgo, com i.r2oo réis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde
será armado cavalleiro.—De 1 de fevereiro de i(')72. 38i

Alvará a Domingos de Figueiredo de Brito, natural da villa de Castello Branco,
lilho de Francisco de Figueiredo Telles, dos foros de escudeiro-fidalgo

e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês c 1 alqueire de
cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro. ^— De 23 de fevereiro de 1(172. 38i

Alvará a Pedro de Figueiredo de Brito, irmão do precedente, dos foros de es-

cudeiro e cavalleiro-lidalgo, com Soo réis de moradia por mês e i alqueire

de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.— De 23 de fevereiro de i(')72. 38t v

Alvará a António de Abreu Parada, natural da cidade de Leiria, lilho de .Manuel
de Abreu, dos foros de escudeiro-tidalao e cavalleiro-lidalgo, com lafíooo

réis de moradia por mes c i alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armad<j cavalleiro. — De 2y de fevereiro de i(j(,"»2. 38i t
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Alvará a Francisco Terras de Abreu, natural da cidade de Leiria, filiio de Manuel
de Abreu, dos foros de escudeiro-lidal^o e cavalleiro-lidalgo, com irooo
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 2q Je fevereiro de i<")62. 382

Alvará a Domingos Soares de Gamboa, natural de Lisboa, filho de Miguel Soares
Cardoso, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Soo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

d índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de fe\creiro de it")^2. 382

Alvará a Manuel da Silveira Barros, natural de Lisboa, filho de .António Fran-
cisco Barros, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com 800
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 4 de fevereiro de i<')-2. 382

Alvará a Pedro Leal de Andrade, natural da villa de Sarzedas, filho de Andrc
Fernandes Leal, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
irooo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com a con-
dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 20 de fevereiro

de 1672. 382 p

Alvará a Manuel Pires de Carvalho, natural de Arrifana, termo da villa de San-
tarém, filho de Francisco Pires, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com Soo réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De i de
fevereiro de 11)72. 382 v

Alvará a Manuel .Vivares Cardoso, natural do logar do Rio de Adcs (?), comarca
de Pinhel, filho de Gonçalo Duarte Cardoso, dos foros de escudeiro-fidalgo

c cavalleiro-fidalgo, com t.r20o réis de moradia por mês e 1 alqueire de
cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.— De 27 de fevereiro de 1672. 382 v

Alvará a João de Sousa, natural da cidade da Guarda, lilho de João da Guerra,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Soo réis de mora-
dia por mês e i alqueire de cevada por dia, cum a condição de ir á índia,

onJc será .irinadi cavalleiro.— De 2? de janeiro de i<i72. 3S3

Alvará .1 Di^gu Leite Teixeira, natural da villa de Amarante, filho legitimo de
Gonçalo Lciíe, do foro de escudeiro-fidalgo, com irooo réis de moradia
por mês c i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir d índia,

onde será armado cavalleiro. De 11 de fevereiro de i(">72. 383

Alvará a Gabriel Pereira de Castro, natural da villa de Valença do Minho, filho

de Francisco Pereira Aranha, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo. com irooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia,

cm a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De b de marco
de i('.72. ' 383

Alvará a Christo\am de Paiva c Sá, natural de Lisboa, filho de Manuel de Paiva,
dus for<js de escudeiro-fidalgo c cavalleiro fidalgo, com Xm reis de moradia
por mes e 1 alqueire de ce\ada por dia, com a condição de ir á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 24 de fevereiro de v'1-1. 3S3

Merco a António Saro da Cunha, natural da villa de Redinha, filho bastardo do
:

• r • í
, v.ii-

ida

p'ir dia, Cí>m a condição de ir a India, onde scra armado cavalleiro.

—

fevereiro de 1M72. 383 v

pxr dia, (

De 2i) de
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Alvará a Constantino de Andrade, natural de Lisboa, hlho de António de An-
drade, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com 800 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

a índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de fevereiro de 1Õ72. 384

Alvará a António Pereira de Castro, natural de Torres Vedras, rilho de Jacome
de Amorim Pereira, dos foros de escudeiro- ridalgo e cavalleiro-ridalgo,

com i.rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 1 1 de feve-

reiro de 1672. 384

Alvará a Bernardo Cardoso de Faria, natural da cidade de Lamego, filho de Ma-
nuel Cardoso de Faria, dos foros de escudeiro-ridalgo e ca\ allciro-ridalgo,

com i.t^ooo reis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de janeiro

de i()72. 384

Alvará a Diogo Leitão de Barcellos, natural da villa da Arruda, filho de Francisco

Leitão de .Macedo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
10200 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 2 de março de 11)71. 384 v

Apostilla a Diogo Leitão de Barcellos, para que a mercê que tem se cumpra
e tenha clVeitu, não obstante não ter ido á índia no anno de 1Õ71, visto

ir no presente anno de it)72.— De i5 de fevereiro de 1672. 384 r

Alvará a António Teixeira de Carvalho, filho natural de João Moreira de Car\'aiho,

natural de .Vmarante, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com i.rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de setembro
de 1672. 385

Alvará a Manuel Lobato de Gamboa, natural de Amora, rilho de Jorge Caiado
de Gamboa, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á Índia, onde será armado cavalleiro.— De 2'i de agosto de 1Õ72. 383

Alvará a Gonçalo Casado, natural da villa de ^'ianna da foz do Lima, filho de J(^ão

Martins da (>ruz, dos foros de cscudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i-rooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir a Índia, onde será armado cavalleiro.— De 14 de janeiro

de 1(373. 383

Alvará a António da Costa de Faria, natural da villa de Almada, rilho de António
de Fiaria Machado, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com Soo reis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 12 de janeiro

de 11)73. 383 r

Alvará a Francisco da Costa Coelho, natural da cidade de Braga, filho de João
da (>osta Coelho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com
i.r2oo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.— De 17 de fevereiro

de 1673. 383 u

Alvará a Manuel da Costa Coelhí^ natural da cidade de Braga, filho de .loão da
Crosta (^lelho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro lidalgo, com
ir2oo réis de moradia por mes c 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.— De 17 de fevereiro

de 1073. 38(>
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Alvará a José de Paiva Tinoco, natural da cidade de Braga, tilho de José Antunes
Tinoco, dos foros de escudeiro-íídalgo e ca\alleiro-lidalgo, com i.~ooo réis

de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De lô de fevereiro de lô/O. 38i")

Alvará a Manuel \'iegas, natural da cidade de Coimbra, filho de Manuel Viegas,
dos loros de escudciro-ridalgo e ca\alleiro-fidalgo, com i-rooo réis de
moradia por més e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir a

índia, onde será armado cavalleiro.— De 12 de fevereiro de iú-?>. ?>SC}

Alvará a André Cordeiro, cavalleiro, natural da viila de Abrantes, tilho de Pedro
Fernandes Mourão, acrcscentando-lhe o foro a cavalleiro-tidalgo, com
irooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a
condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro, pelos serviços que
prestou na Beira, em Mazagão, onde serviu durante seis annos, e na
índia.— De iG de janeiro de iii/li. S*^"» r

Alvará a Bento Aranha de Araújo, natural da villa de Arcos de Valle de Nez.
tilho de Belchior de Araújo Barbosa, dos foros de cscudeiro-fidalgo e

cavalieiro-hdaigo, com icooo réis de moradia por mês e i alqueire de
cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.— De 1 de janeiro de 1G73. 386 v

Alvará a António de Palença, natural de Lisboa, filho natural de Roque Cardoso
de Palença, moço da camará do Paço, e neto de Belchior Rodrigues
Coelho, que foi cavalieiro-hdaigo, dos foros de escudeiro-lidnlgíí e caval-

leiro-tidalgo. com i-rioo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada
por dia. com a condição de ir á Índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 25 de janeiro de ii'>-j3. 387

Alvará a Manuel de Sousa, natural de Lisboa, filho de Domingos Henriques,
dos foros de escudeiro tidalgo e cavaliciro-fidalgo, com Soo réis de mo-
radia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 10 de fevereiro de 11Í73. 'iX~

Alvará a José Pereira, natural de Lisboa, filho de Francisco Pereira, dos foros

de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-lidalgo, cum 800 réis de moradia por mês
e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será

armado cavalleiro.— De X de fevereiro de 1673. 38- r

Alvará a Antão da Cunha de Pinho, natural de Arrifana, termo da villa de F"cira,

filho de João da Fonseca da Cunha, dos foros de escudeiro-tidalgo e ca-

valleiro-fidalgo, com irooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada
[•cr dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

)e 7 de fevereiro de i<">73. 387 r

Alvará a Fernando de Pinho de Sampaio, irmão do precedente, dos foros de es-

cudeiro-tidalgo e ca\alleiro-tidalgo, com i-rooo réis de moradia por mês
e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á Índia, «mde sorá

armado cavalleiro.— De 7 de fevereiro de i<J73. 3^8

Alvará a Micuel Rodrigues da Costa, natural de Bertiandos, filho de Amaro
Rn ' dos firiros de escudeiro-li.'

'

i\allciro-fidalgo. com 800 réis

de por mês e i alqueire ili por dia. com a condicá<» de
ir a India, onde será armado cavalleiro.— De 17 de fevereiro de ii>73. 388

Alvará a Manuel Rodrigues da Costa, natural de Bertiandos, tilho de .\ntonio

AKcs, dos foros de escudeiro-tidalgo c cavalleiro fidalgo, com K<io reis

de mrtradia por mes c 1 alqueire de cevada por dia. com a condição de
ir á India, onde scra armado cavalleiro.— De 17 de fevereiro de i<'>73. 3^8
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Alvará a João Baptista Chaves, natural de Alcogulhe, termo da cidade de Leiria,

filho de Domingos Rodrigues, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 10 de
fevereiro de ibyS. 388 v

Alvará a Barnabé Car, natural de Lisboa, filho de Roberto Car, dos foros de
escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês
e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir a índia, onde será

armado cavalleiro.—De 19 de janeiro de 1673. 388 v

Alvará a Donato Dias Sahado, natural do logar do Alcaide, lilho de Pedro Dias
Ferreira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavallciro-ridalgo, com i.-ooo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 17 de fevereiro de 1073. 388 p

Alvará a António Soares de Vasconcellos, natural da villa de Alvito, filho de Luis
Soares de ^'asconcellos, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo,

com i.:r2oo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 18 de fevereiro

de 1073. 389

Alvará a Luis Soares de Vasconcellos, natural da villa de Alvito, filho de Luis
Soares de Vasconcellos, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com I.T200 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 18 de marco de
1673.'

'

389

Alvará a Manuel Pires Vianna, natural da villa de "\'ianna da Foz do Lima, filho

de António Rodrigues, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com i-rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 17 de janeiro

da 1673. 389

Alvará a João de Carvalho de Miranda, natural da villa de Pombal, filho de Jorge
de .\cha, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.~ooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 10 de fevereiro de i('i73. 38g p

Alvará a João de Sousa da Cunha, natural de Ponte da Barca, lilho de António
de Lima, dos foros de escudeiro-fidalgo e ca\allciro-lidalgo, com i.r3oo
réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro; pelos serviços que prestou,
como soldado de infantaria e cavaliaria, na província de Entre Douro e

-Minho.— De 2'^ de janeiro dei 673. 389 v

Alvará a\'iccnte Correia do Campo, natural do concelho de Penella, filho natural
de Pascoal de Araújo Correia, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

lidalgo, com i-rooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 20 de ja-

neiro de i()73. 3go

Alvará a Manuel de Areda, natural de Lisboa, filho de Diogo de .\rcda, dos foros
de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis de moradia por
mês c I alqueire de cevada, por dia, com a condição de ir á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 17 de fevereiro de i<)73. 3i(0

Alvará a J(«e Correia da (^unha, natural de \'illa Real, filho natural de Rui da
Cunha Correia, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-lidalgo, com
irooo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com a con-
dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de fevereiro
de 1073. 3f)o V
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Alvará a Simão Ferreira de Aguiar, natural do Rio de Ades, comarca de Pinhel,

filho de Miguel Ferreira de Aguiar, dos foros de escudeiro-fidalgo e caval-

leiro-fidalgo, com irooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada
por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 19 de janeiro de 1(3-3. 390 v

Alvará a António ^'elloso de .Magalhães, natural de Lisboa, filho de Manuel de
Araújo de Magalhães, cavalleiro da Ordem de Christo, dos foros de es-

cudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com icSoo réis de moradia por mes
e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir d índia, onde será

armado cavalleiro.— De iS de janeiro de i(")73. Sgi

Alvará a João Gonçalves Ferraz, natural de Lisboa, filho de Francisco Gonçalves
Ferraz, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i~ooo réis

de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 3o de janeiro de 1Õ73. 391

Alvará a João da Costa da Silveira, natural de Lisboa, filho de Bento Dias da
Costa, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com icooo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De |N de fevereiro de i'')73. 391

Alvará a Manuel Ferreira Santarém, natural de Braga, filho natural de Domingos
P^erreira Santarém, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
ir2(jo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de fevereiro

de i<'>73. 391 V

Alvará a Pedro Moreira de Sousa, natural de ^'illa Real, filho de Pedro Moreira
de Sousa, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com iraoo
réis de moradia por mès e i alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 17 de fevereiro de 1Õ73. 391 v

Alvará a João Teixeira de Carvalho, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com ir 200 réis de moradia por mes e i alqueire

de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.— De 17 de fevereiro de i(>73. 392

Alvará a Serafim de Sousa da Silva, irmão dos dois precedentes, dos foros de
escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com i."'20o réis de moradia por mes
e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será

armado cavalleiro. —De 17 de fevereiro de iiÍ73. 392

Alvará a Francisco Teixeira de Figueiredo, natural de ^'ilIa Real, filho de Barto-

lomeu Pinheiro de Figueiredo, dos foros de escudeiro-lidalgo c cavalleiro-

fidalgo, com i.raoo réis de moradia por mes c 1 alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro. De 17

de fevereiro de i<'>73. Sga

Alvará aTheodosio Figueira Pita, natural da villa de Caminha, filho de Gregório
Figueira, dos foríKS de escudeiro fidalgo c cavalleiro lidalgo, com irooo
réis de mo' • mès c 1 alqueire de cevada por dia. com a condição

de ir á Ind. será armado cavalleiro.— De 22 de fevereiro de i<">73. 392 v

Alvará a António da í^osta de Lima, natural da villa de Valença do Minho, filho

de Fernão de Lima I>obo, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-

fidalgo, com 1C200 reis de moradia por mes c 1 alqueire de cevada por
dia, com n ' '1 de ir á índia, onde scra armado cavalleiro.— De 1

1

de fcvcreir
,

>. 392 p
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Alvará a Francisco Carneiro de Sequeira, natural do concelho de Resende, filho

de António Borges Botelho, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-

fidalgo, com i-TQOo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27

de fevereiro de it>73. ogS

Alvará a Feliciano de Sousa de Abreu, natural da villa de Pedrogam, filho de

António Freire Jorge, dos foros de cscudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De ^-i de teve-

reiro de 1673. 3g3

Alvará a António Lopes da Silva, natural da villa de Barcellos, filho de Fran-

cisco Luis, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com inoo
réis de moradia por mès e i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 1 1 de abril de 1Õ73. 303

Alvará a António de Azevedo, natural da freguesia de Oliveira, filho de .Manuel

Fernandes, dos foros de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis

de moradia por mès e i alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 22 de fevereiro de 1673. 393 V

Alvará a Thomás Pereira, natural de Lisboa, filho de Diogo Pereira, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com icooo réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde

será armado cavalleiro.—De 22 de fevereiro de i()73. 393 í>

Alvará a Luis Soares, natural da villa de Azambuja, filho de Manuel Soares,

dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Sou réis de mo-
radia por mès e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 22 de fevereiro de 1673. 3()4

Alvará a João Restolho Pico, natural da villa de Olivença, filho de Bento Ro
drigues Pico, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i~ooo réis de moradia por mès e 1 alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— l)e 2») de fevereiro

de 1673. 394

Alvará a Gaspar Franco da Silva, natural da villa de .\touguia, lilho de Gaspar
Correia, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Kfooo réis

de moradia por mès e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir a Índia, onde será armado cavalleiro.— De 22 de fevereiro de 11Í73. 004

Alvará a Manuel de Sousa, natural da cidade de Lisboa, filho de Manuel Ro-
drigues, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavaileiro-lidalgo, com icooo réis

de moradia por mès c i alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 14 de janeiro de 1673. 394 v

Apo-stilla a Manuel de Sousa, mandando cumprir o alvará de mercê que lhe foi

dado, não obstante não ter ido á índia no anno de i'>73, visto ir servir

no dito Kstado no presente anno de i')77.— De N de fevereiro de i<''77. 394/'

Alvará a João de .\raujo Barbosa, natural de Santo F.stevam da Facha, filho de

.Mvaro de Araújo Barbosa, dos foros de cscuJeiro-lidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com i-rooD réis de moradia por mès c 1 alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á Índia, onde será armado cavalleiro.— De 2

de março de i(')73. ^9^ ^
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Alvará a Luis de Freitas Ribeiro, natural da cidade do Porto, filho de Thomás
Ribeiro, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-rooo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir d índia, onde será armado cavalleiro.—De 3 de março de it'173. 3y5

Alvará a .Manuel Garcez de Andrade, natural da cidade da Guarda, filho bastardo

de Manuel Garcez de Andrade, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

ridalgo, com i-rooc réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir d índia, onde será armado cavalleiro.—De <> de março

de 1Ô73. ' 395

Alvará a João Alvares Pereira, natural da villa da Barca, comarca de Coimbra,

filho de João Alves Pereira, dos foros de escudeiro-fiJalgo e cavallciro-

tídalgo, com irooo réis de nKjradia por mês e i alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De i)

de março de i('>73. SqS v

Alvará a Luis Alvares Pereira, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-fidalgo

e cavalleiro-fidalgo, com irooo réis de moradia por mês e i alqueire de

cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.— De ô de março de 1Ô73. SgS v

Alvará a Salvador de Matos, natural de Arrifana de Santa Maria, filho natural

de Diogo de Almeida .Mascarenhas, dos foros de escudeiro-fidalgo e caval-

leiro-fidalgo. com irooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada

Eor dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

le 6 de março de 1673. Sgô

Alvará a Filiciano Soares de Albergaria, natural do termo da Feira, filho natural

de João Soares de Albergaria, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo. com irooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De ó

de março de i<')73. Sgô

Alvará a Francisco Serrão Baracho, natural de Cintra, filho de João Serrão Bara-

cho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com i.~ooo reis

de moradia por mês e i alqueire Je cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 3 de março de i«"»73. 396

Alvará a Angelo de .Maris Saraiva, natural do Brasil, filho de Francisco Pereira

Cardoso, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo

réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 6 de março de 1(173. 3^y'i v

Alvará a Ventura Pereira, natural da villa de Oliveira do Bairro, filho de Xentura

Pereira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo
réis de moradia por mês e alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, <»nde será armado cavalleiro.— De 2 de março de 11173. 39)) i»

Alvará a Pedro Leitão Esteves, natural da villa de Penamacor. lilho de Luis

Kstcves Ferreira, dos foros de cscuJciro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo. com
i""2oo réis de moradia por mes c i alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde scra armado r.nnllcirn. I)c m de março de

i«'>73. 397

Alvará a Rodrigo de Carvalho Freire, natural de Lisboa, filho de Belchior de

Canalho, dos foro» de escudeiro-fidalgo c cavallciro-tidalgo, com Soo

réis de m' r mes c 1 alqueire de cevada por dia. com a condição

de ir a In. será armado cavalleiro.— De 24 de fevereiro de 1673. 397
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Alvará a Manuel Rodrigues Pinheiro, natural da villa de ^'ciros, tilho de João

Rodrigues Pinheiro, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-ridalgo,

com i.rooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 9 de março

de i6j3'. 397

Alvará a Lourenço Pires de Liago, natural da villa de Manna, filho bastardo de

Domingos Pereira de Távora, dos foros de escudeiro-tídalgo e cavalleiro-

fidalgo, com icooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por

dia, "com a condição de ir d índia, onde será armado cavalleiro.— De 9
de março de 1G73. 397 r

Alvará a Bento Barbosa de Araújo, natural da villa de \'ianna, filho de Belchior

Barbosa de Araújo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tídalgo,

com i.r3oo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 8 de março

de 1Ó73. 397 r

Alvará a Manuel Ramalho, natural de \'illa Mçosa, filho legitimo de Álvaro Ra-

malho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.-ooo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.—De 14 de março de iii-S. 398

Alvará a Apolinário de Azevedo, natural de Lisboa, filho de António Luis de

Azevedo, cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com íc^oo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 8

de fevereiro de 1673. 398

Alvará a Francisco de Lima, natural de Tanger, filho de Manuel Duarte, cavalleiro-

fidalgo que foi, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-ridalgo, com
i.tr2oo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De i 1 de fevereiro

de 1673. 398

r

Alvará a Manuel RebcUo, natural de Aguiar da Beira, filho de António Rebello,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com i.rooo réis de mo-
radia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 22 de fevereiro de i<">74. 398 r

Alvará a Miguel Rebello, natural de Aguiar da Beira, filho de António Rebelio,

dos foros de escudeiro-fidalgo e ca\alleiro-tidalgo, com i--ooo réis de

moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 22 de fevereiro de 1674. 398 v

Alvará a Simão Carneiro de Sousa, natural do concelho de Resende, comarca
de Lamego, filho de Domingos Nunes de Arvellos, dos foros de escudeiro-

fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com irooo réis de moradia por mês e i alqueire

de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.— De 14 de fevereiro de 1Õ74. 399

Alvará a Luis .Munhos, natural de Lisboa, filho de João Munhos, moco da camará
do numero, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.r3oo

réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, Cf)m a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De i5 de fevereiro de i<>74. 399

Alvará a Domingos Fernandes de Araújo, natural d.Vzevedo, freguesia de S. Lou-
renço, lllho de («onçalo Gonçalves de Azevedo, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e 1 alaueire

de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado ca-

valleiro.— De ô de março de it)74. 399 v



MATRICULA DOS MORADORES DA CASA REAL 347

.
lolhis

Alvará a Bartolomeu Alves Travinca, natural de Freixo de Espada á Cinta, filho

de António Zuzarte Travinca, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-

tidalgo, com i-rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De b
de março de 1Õ74. Sgq p

Alvará a Baltasar de Mello, natural do logar de Tortozendo, filho de Gaspar
de Mello Cabral, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tídalgo, com
isSoo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro. — De 7 de março
de 1074.

'

400

Alvará a Geraldo Tavares de Sá, natural do logar da Nave, termo da villa do
Sabugal, filho de Manuel Tavares, dos foros de escudeiro-hdalgo e caval-

leiro-fidalgo, com icooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada
^or dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

^e 7 de março de 1Õ74. 400K
Alvará a António Rodrigues Pimenta, natural da villa de Figueiró dos Vinhos,

filho de Simão Rodrigues, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com 800 réis de moradia por mês c i alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 7 de
março de ir>74. 400

Apostilla a António Rodrigues Pimenta, natural de Figueiró dos A'inhos filho de
Simão Rodrigues, para que tenha effeito a mercê que tem, não obstante
não ter ido á índia no anno de i<)74, visto que vae áquelle Estado no
presente anno.— De 3 de fevereiro de 1680. 400 v

Alvará a António Correia, natural de ^'illa Real, filho legitimo de Matias Dias,

dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-^ooo réis de
moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De g de março de 1674. 400 v

Alvará a António Correia de Moraes, natural do logar de Ermio'?), termo da villa

de Louzã, filho de Manuel Correia de >loracs. dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-rooo réis de moradia por mes e i al-

queire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado
cavalleiro. — De 10 de março de i<')74. 401

Alvará a Gregório Cortcz de .Moraes, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-rooo reis de moradia por mês e i al-

queire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será ar-

mado cavalleiro.— De 10 de março de i'>74. 401

Alvará a Theodosio de .Moraes Cortcz, irmão dos precedentes, dos foros de es-

cuil' ' Igo e ca\a!Ieiro-ndalgo, com i-^^ofío réis de moradia por mês
e 1 de cevada por dia. com a condição de ir á índia, onde scra

armado cavalleiro.— De 10 de março de i<>74. 401

Alvará a Francisco Tavares da Fonseca, cavalleiro-fidalgo e da Ordem de Cliristo,

filho de Aires da Fonseca, t tmhcm cavallciro-tidalgo, acrcsccniando-lhe
T^fX) réis na moradia que tem. para vencer ao todo i.""2oo réis p<ir mês
e I alqueire de cevada por dia. com a condição de ir á índia, onde será

armado cavalleiro.— De <) de março de 167^. 41.1 >•

Alvará a Luís de Araújo, natural do termo da villa dos Arcou de Valdevez,

filho de Gaspar de li.irros, dos foros de cscudcin» fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com >x>o réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por din,

com a .
' de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 9 de

março li 401 »»
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Alvará a António Pereira, natural da villa de Paços (?), filho ae António Cosme
da Cruz, dos foros de escudeiro-fidaigo e cavalleiro-fidalgo, com i^ooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De q de março de 1674. 402

Alvará a JoiÃo Correia de Magalhães, natural da cidade de Lisboa, filho de Diogo
Fernandes da Silva, dos foros de escudciro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 9 de março
de 1674. 402

Alvará a Francisco da Cunha de Figueiredo, natural da villa de Thomar, lilho

de António da Cunha de Almeida, dos foros de escudeiro-fidaigo e ca-

valleiro-lidalgo, com irooo réis de moradia por mês e i alqueire de ce\'ada

por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

Dl» 14 de março de 1674. 402 v

Alvará a Manuel Tavares Leitão, natural de Fervorim (sic), comarca de Pinhel, filho

de Filipe Tavares, dos foros de escudeiro-fidaigo e cavalleiro-fidalgo, com
iCooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 17 de março
de 1674. 402 p

Alvará a António \'az Silveiros, natural da cidade de Portalegre, filho de Pedro
Fernandes Guerreiro, dos foros de escudeiro-fidaigo e cavalleiro-fidalgo,

com i.rt)Oo réis de moradia por mês e i alqueire de cc\ada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 10 de março
de 1C74. 402 V

Alvará a João Rodrigues, moço da camará, natural da villa de Almada, lilho de
Pedro Alvares, acrescentando-lhe o foro a escudeiro-fidaigo e cavalleiro-

fidalgo, com i.::^ooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia; pelos serviços que prestou nas armadas
da índia, desde i()2?, nas armadas da costa de iiiqi, 1Õ42 e 1644.— De
22 de março de ii)?2. 4o3

Apostilla a João Rodrigues, mandando que se registe nos livros de mercês e ma-
tricula o alvará que tem, para que se cumpra, não obstante ter passado
o tempo em que devia ter sido registado.— De 2u de janeiro de i(')74. 403 v

Alvará a José Carvalho Garcia, natural da' villa de Almada, filho de António
Carvalho Garcia, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
irooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 1 [ de fevereiro
de lU-b. 403 V

Alvará a Manuel Delgado, natural de Lisboa, filho de Manuel Delgado c neto
de António Delgado, que foi cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-
fidaigo e cavalleiro-fidalgo, com irooo réis de moradia por mês e i al-

queire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 7 de fevereiro de 1675. 4o3 v

Alvará a Manuel de Lemos de S. Miguel, natural do logar de Quiaios, termo
de Montemor-o-\'elho, lilho de António de Lemos, dos foros de escudeiro-
fidaigo e cavalleiro-fidalgo, com i-rooc réis de moradia por mes c 1 alqueire
de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado ca-
valleiro.— De 27 de fevereiro de i(>73. 404
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Alvará a Gaspar da .Mota, cavalleiro-tidalgu, c da Ordem de Christo, tilho de
Rodrigo da Fonseca da Maia, acrescentando-lhe lioo réis por més na mo-
radia, para ticar vencendo iróoo réis ao todo e i alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á Índia, onde será armado cavalleiro.— De 2

de março de \b-b. 404

Alvará a Luis Soeiro de Oliveira, natural da viila de Pombal, filho de Jorge de
Ache, dos foros de cscudeiro-lidalgo c cavalleiro-lidalgo, com 800 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de fevereiro de i6-b. 404 v

Alvará a Manuel de Sequeira Pereira, natural de S. João da Pesqueira, tilho de
Domingos Fernandes, dos foros de escudejro-hdalgo e cavalleiro-lidalgo,

com i.rooo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De •.: de março
de lú-jb. 404 V

Alvará a Manuel da Silva, natural de Lisboa, filho de .Manuel da Silva, dos foros

de escudeiro-tidalgo e ca%alleirohdalgo, com !Soo réis de moradia por mes
c I alqueire de ce\ada por dia, com a condição de ir á índia, onde será

armado cavalleiro.— De 27 de fevereiro de 1675. 40?

Alvará a .Miguel do Rego Felgueira, natural da villa de Vianna, filho natural de
Francisco do Rego Felgueira. dos foros de cscudeiro-lidalgo c cavalleiro-

lidalgo, com ir20o réis de moradia por més c 1 alqueire de ce\ada por
dia, por serviços na índia.— De 27 de fevereiro de ih-b. 40b

Alvará a Gregório Guedes deVasconcellos, natural do termo da villa de Tarouca,
filho de Manuel Guedes de Vasconcellos. dos foros de escudeiro-lidalgo

e cavallciro-tidalgo, com 800 réis de moradia por més e 1 alqueire de
cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.— De 1 1 de março de 11)75. 4o5 p

Alvará a Francisco Ferreira, natural da villa do Barreiro, filho de Nicolau Tei-

xeira, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-lidalgo, com irooo réis

de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De i(3 de março de i<)7.^. 40.^ ;•

Alvará a João Cotrim de .Mello, natural de Lisboa, filho de Inácio Cotrim de .Mello,

dos foros de escudeiro tidalgo e cavalleiro-lidalgo, com irooo réis de
moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De i<'> de março de iG-jb. 4o<>

Alvará a António Lourenço, natural da villa de Tercna, filho de André Gregório
Lourenço, dos foros de escudeiro-lidalgo c cavalleiro-fidalgo, com i."~ooo

reis de moradia por més e 1 alqueire cie cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 1 1 de março de i<')7">. 4o(»

Alvará a António Dinis, natural de Pombeiro, comarca de Coimbra, filho de
Matias Gonçalves, dos foros de cscudcir(»-(idalgo c cavalleiro-lidalgo, com
irrwx) réis de moradia por mes c i alqueire de cevada por dia, c<>m a con-

dição de ir a índia, onde será armado cavalleiro. De 14 de março de \(>~b. 40» • r

Alvará a Jdsl i .ihot I.i, n' \illa de (n de Francisco Taborda,
dos foros de cscudf go e cavallci 40, com Soo réis de mo-
radia por mc"* c I alqueire de cevada por dia. com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De i3 de março de 1117?. )' v
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Alvará a Manuel Barreto, cavalleiro-íidalgo, acrescentando-lhe ibo réis por mês
na moradia que tem, para ao todo receber lííooo réis e i alqueire de

cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.— De 23 de fevereiro de iG-jò. 407

Alvará a Theotonio de Villas Boas Ribeiro, natural da villa de Esposende, filho

de António de \'illas Boas, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com i.rooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 20

de março de ibyS. 407

Alvará a André Martins de Seixas, natural de Cascaes, filho de Fernão Martins

de Seixas, que foi cavalleiro da Ordem de Christo, dos foros de escudeiro-

tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis de moradia por mês e 1 al-

queire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado
cavalleiro.— De 24 de março de iG-ô. 407 v

Alvará a Francisco Mendes, natural do Fundão, filho de Rafael Mendes, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com ~bo réis de moradia por mês
e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será

armado cavalleiro.—De 2b de março de 1675. 407 p

Alvará a João Meirelles da Silva, natural da villa de Pombeiro, lilho de Simão
Dinis, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com iCT-ooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de março de 1G75. 407 v

Alvará a Christovam de Matos Fragoso, natural da villa de Alvito, filho de Do-
mingos Alvares, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
iCooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de março de 1675. 408

Alvará a Damião de Teve Pereira, natural da \illa de Óbidos, filho de António

de Sequeira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com icooo
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia onde será armado cavalleiro.— De 20 de março de 167.^. 408

Alvará a Martinho de Sequeira Quintal, natural da villa dObidos, filho de An-
tónio de Sequeira Quintal, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com i-rooo reis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 20

de março de \i'f]b. 408;'

Alvará a António Pereira, natural de Sambade, comarca da Torre de Moncorvo,
filho de António Domingues, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com 800 réis de moradia por mes c i alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 2() de

março de 1*173. 408 r

Alvará a Manuel Rebello Seabra, natural do logar deTagarro, filho de Manuel
Rebello Seabra, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavallciro-lidalgo, com
Soo réis de moradia por mês c i alqueire de cevada pur dia, com a con-

dição de ir d índia, onde será armado cavalleiro.— De 29 de março de i<")73. 409

Alvará a Bartolomeu P^crreira de Sampaio, natural de Culumbra (sic, talvez seja

(>orumbeirai, termo d'Obidos. filho de Gaspar do Rego de Andrade, dos
foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo réis de moradia
por mes c i alqueire de cevada por dia com a condição de ir á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 9 de fevereiro de 1Ô73. -Jom
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Alvará a Manuel dOliveira, natural de Lisboa, filho de Inácio d'01iveira, dos foros

de escudeiro-hdalgo e cavalleiro-tidalgo, com Noo reis de moradia por
mês e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 23 de fevereiro de i6-b. 409 v

Alvará a Manuel Pereira, natural da villa de Açores, filho de Domingos Gomes
Pereira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 700 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro. — De 23 de fevereiro de i6-b. 409 v

Alvará a Custodio da Costa de Miranda, natural de Lisboa, filho de António
da Costa, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 7?o réis

de moradia por mês c i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 23 de fevereiro de 1Õ76. 4091»

Alvará a António de Sequeira Quintal, natural dObidus, filho de António de Se-
queira Quintal, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
irooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de ce\ada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de fevereiro

de 1Õ7Ô. 410

Alvará a Diogo ^'az da Torre, natural d"Oeiras filho do Licenceado Diogo ^'az

da Torre, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 9 de fevereiro de 1676. 410

Alvará a Paulo Teixeira de Carvalho, natural do concelho de Aregos, comarca
de Lamego, filho de Jenmimo Teixeira Cabral, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavallciro-fidalíío, com i.~2oo reis de moradia por mes e i al-

queire de cevada por dia, com a condição de ir a .Vngola, onde será

armado cavalleiro.— De 27 de fevereiro de 1670. 410 i>

Alvará a António de Lima de Carvalho, natural de Lisboa, filho de Manuel da
Silva, cavallciro-lidalgo e da Ordem de S. Tiago, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-rooo reis de moradia por mes e i al-

queire de cevada por dia, com a condição de ir a Angola, onde será

armado cavalleiro.— De 27 de fevereiro de ir)76. 410 r

Alvará a Luis Lopes de (Carvalho, natural da villa do ^ imieiro, filho de .Miguel

Lopes de (Carvalho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo,

com iCTooo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir ao Rio de Janeiro. De 27 de fevereiro de iÕ7("). 411

Alvará a Luis Lopes de Carvalho, natural da villa do Vimieiro, filho de Miguel
Lopes de CarAalho. levantando lhe a verba de ir ao Rio de Janeiro, por

ter cumprido a dita condição.— De 9 de outubro de i(">.Si. 411

Alvará a Luis Cotta Falcão, natural da Ilha Terceira, filho de Bartolomeu Cotta

Falcão, dos foros de escudeiro-lidalgo c cavalleiro fidalgo, com irooo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de fevereiro de i(")7(i. 41 i »

Alvará a Jorge de Barros Leite, natural da villa de Santarém, tilho de Antonin

de Barros Leite, dos fon)s de escudcirf) fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com
i.r2oo réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir a Angola. — De 3 de março de lUyCy. 41 1 r
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Alvará a José Leão de Barros, natural da cidade de Coimbra, filho de Silvestre

Rodrigues, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com irooo

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir a índia, onde será armado cavalleiro.—De 9 de março de 167Õ. 412

Alvará a André Cabreira de Mendonça, natural de Arazede, filho de Geraldo da

.Mata de Mendonça, dos foros de escudeiro-tídalgo e cavalleiro-fidalgo,

com irooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com

a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De i3 de março

de 1676'. 412

Alvará a Manuel de Novaes de Andrade, natural de S. Pedro de \'arges, termo

de Lamego, hlho de Manuel de Novaes de Andrade, dos foros de escu-

deiro-tidalgo e cavalleiro-lidalgo, com boo réis de moradia por mês e i al-

queire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado

cavalleiro.— De 12 de março de 1676. 412 r

Alvará a Gonçalo de Barros Carvalho, natural de S. Pedro de Varges, termo de

Lamego, filho de >Linuel Novaes de Andrade, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por més e i alqueire

de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado ca-

valleiro.— De 12 de março de 1676. 412 i'

Alvará a Francisco Coelho da Silva, natural de Lisboa, filho de Júlio Coelho,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 7.^0 réis de mo-

radia por mês e i alqueire de' cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De i5 de março de 107(1. 4i3

Alvará a Vicente Gomes, Carneiro, natural de Lisboa, filho de Júlio Coelho, dos

foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com -bo réis de moradia

por més e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De i5 de março de ir)7i). 4.1

3

Alvará a >Lanuel da Cunha de Almeida, natural da villa de Thomar, filho de

António da Cunha de .\lmeida, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com 800 réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 23 de

fevereiro de 1676. 4i.'> r

Mercê a Francisco Godinho da Costa, natural de Santarém, filho de António

Leitão Nogueira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
800 réis de moradia por més c i alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir a Angola.— De (> de março de ii'i7r>. 4i3 v

Alvará a Lourenço da Rosa, natural de Lisboa, filho de Francisco da Rosa, que

foi cavalleiro-lidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com i.rooo réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir ao Brasil.— De 16 de março de 1Õ77. 4'4

Alvará a Lourenço da Rosa, natural de Lisboa, filho de Francisco da Rosa, le-

vantando-lhc a verba e condição de ir ao Brasil, com que lhe foi dado
o alvará dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, visto ter cum-
prido a dita clausula.— De 10 de dezembro de i()83. 414

Alvará a Pedni Antunes Leitão, natural de Lisboa, filho de Pedro .\ntunes, que

foi cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo,

com i.~ooo réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir d índia, onde será armado cavalleiro. — De 8 de fevereiro

de i<>77. 4'4
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Alvará a Diogo Telles de Menezes, natural da ilha da Madeira, filho bastardo de
Simão GonçaKcs Cidrão (deão na Sc da dita ilhai, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalieiro-tidalgo, com 73o reis de moradia por mes e i alqueire

de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

ieiro.— De jo de fevereiro de 1077. 414''

Alvará a Inácio Rodrigues, natural da cidade de Évora, filho de João da Vinha,
dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com qoo reis de moradia
por mes e i alqueire de cevada por dia, con> a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.—De 3 de março de ii'77. 41

5

Alvará a António Pimentel de Gamboa, natural de Lisboa, filho de Gaspar Vaz
Pimentel, dos foros de escudeiro e cavalleiro-lidalgo, com S;oo réis de
moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 14 de março de 1Õ75. 41?

Apostilla a António Pimentel de Gamboa, natural de Lisboa, filho de Gaspar \"az

Pimentel, para que o alvará que tem dos foros de escudeiro e cavalleiro-

fidalgo, se cumpra não obstante não ter ido á índia no anno de 11175, visto

que vac servir no dito Lstado, no presente anno de i'>77-—De 27 de
fevereiro de 1677. 41

5

Alvará a António Vaz Pimentel, natural de Lisboa, filho de Gaspar Vaz Pimentel,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Soo réis de mo-
radia por mès e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 14 de março de i<J75. 413 i»

Apostilla a António ^^^z Pimentel, natural de Lisboa, filho de Gaspar ^'az Pi-

mentel, para que a mercê que tem do foro de escudeiro-fidalgo e caval-

leiro-fidalgo, tenha efleito não obstante não ter ido á índia no anno de

i<)77. visto ir para o dito Estado no presente anno de n583.— De 2 3 de
fevereiro de !<''^3. 4i3 p

Alvará a 1 liom;is Osono C^uiinho, natural da vilia de Celorico da Heira, lilho

de Francisco de Sousa Osório, moço da camará, dos foros de escudeiro-

fidalgí- c cavalleiro fidalgo, cm i-3oo reis de moradia por mes e i alqueire

de cevada por dia, com a condição de ir d índia, onde scra armado ca-

valleiro.— De 8 de março de i'>77. 4\b p

Alvará a João de .\zcvcdo Coutinho, natural de (>elorico, filho de João de .Vzevedo
Coutinho, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com i.r2oo

réis de moiiidia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De H de março de i''77. 41G

Alvará a Rcrnaulo I.ili ;>i.i d,i G illa de ' 'e Fran-
cisco i abord.i. dos foros d i;o c c;i- 40, com
800 reis de moradia por mês c i alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro. De 22 de março de i<'77. 4M»

Alvará a Manuel Teixeira Pinto, natural da vilIa de Raldccucm. filho de Pedro
T.T-

' '

' "

"
' ' léis

de de
ir a India, onde scra armado cavalleiro.— De <s de março de i"77. 4i(i

Alvará a Paulo da Cunh.i. natural d., rcn ^..1. termo de Linhares, filho de Paulo
da Cunha, dos foros de esc • c cavalleiro-fidalgo, com iCTooo

reis de
'

cc\ada por ' n a condição
de ir ,1 I 10. De ^^ >. ro de i<'77. 410 r
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Alvará a Pedro Rebello Pereira, natural da cidade de Viseu, fiihu de Diogo Nunes
Pereira, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-tidalgo. com icrooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De lo de março de 1677. 416

Alvará a Manuel de Albuquerque, natural da villa de Soutosa, filho de António

Lopes de Albuquerque, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-tidalgo,

com i-rooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á Índia, onde será armado cavalleiro.—De 3 de novem-
bro de 1(377. 4 '7

Alvará a João Barbai, natural do Fundão, filho de Sebastião Barbai, dos foros

de escudeiro-ridalgo e cavalleiro-fidalgo, com ic?ooo réis de moradia por
mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir a índia, onde
será armado cavalleiro.— De 8 de março de 1677. 417

Alvará a Manuel da Silva Pereira, natural da Castanheira, filho de Francisco

de Miranda da Silva, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com 760 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 3 de março
de 1Õ77. 4'7 ''

Alvará a Jerónimo da Maia Dinis, natural de Matozinhos, cavalleiro da Ordem
de S. Tiago, tilho de António da Maia, dos foros de escudeiro-fidalgo

e cavalleiro-fidalgo, com 7?o réis de moradia por mês e i alqueire de ce-

vada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro

pelos serviços que prestou nas armadas da costa e da índia, como capitão

do patacho S. João de Deus.— De 23 de março'de 1Õ77. 417 v

Alvará a Francisco Rodrigues, natural de Santo Aleixo, termo da villa de Moura,
filho de Sebastião Gonçalves, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com 7?o réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 10 de
março de 1Õ77. 418

Alvará a Gaspar de S. Miguel da Gama, natural de Ponte de Lima, filho de Gaspar
de S. Miguel da Gama, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com i-rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 23 de março
de i(")77. 4181»

Alvará a Silvestre de S. Miguel Mogeimas, natural de Ponte de Lima, filho de
Álvaro Vaz Mogeimas, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavallciro-lidalgo,

com i.rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 23 de março
de 1677. 418

Alvará a Miguel de Amorim da Gama, natural de Ponte de Lima, filho de Bel-

chior da Gama de Arauio, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-.

fidalgo, com i.rooo réis de moradia por mes c i alqueire de ccv.''da por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De -zi

de março de i')77. 418*'

Alvará a .Manuel do Soveral de Figueiredo, natural da villa de Cannas de Se-
nhorim, comarca de \'iscu, filho de João do Soveral de Figueiredo, dos
foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com icrooo réis de moradia
por més e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro. - De ih de março de 1*177. 41S v
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Folhas

Alvará a Sebastião Vieira de Castro, natural de Lisboa, filho natural de Sebastião

Vieira Pinto, dos foros de escudeiro-tídalg*,) e cavalleiro-fidalgo, com irooo
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 23 de março de 1Õ77. 419

Alvará a Manuel Saraiva Velho, natural da cidade de Viseu, filho de Manuel Ro-
drigues Saraiva, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo. com
icooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a con-

diyão de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de março de 1677. 419

Alvará a Baltasar Machado, natural da cidade do Porto, filho natural de André
Machado, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 reis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 26 de março de i''77- 4í9 **

Alvará a Francisco Pereira da Silva, natural da Castanheira, filho de Francisco

de Miranda da Silva, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavallciro-lidalgo,

com 75o réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro. — De 3 de março
de 1677. 4'9 "

Alvará a Bartolomeu de Sousa e Castro, natural de .Melgaço, filho natural do
Padre .Manuel de Araújo e Castro, dos foros de escudeiro-fidalgo e caval-

leiro-fidalgo, com 75o réis de moradia por mês e i alqueire de cevada

por dia, com condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 8

de março de 1*377. "^^^

Alvará a João Serrão, natural de Lisboa, filho de António Serrão, dos foros de

escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 7:0 réis de moradia por mes
e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será

armado cavalleiro. pelos serviços que prestou no dito Estado, desde iC)('^

a i<Í74, como soldado, sargento e alferes de mar e guerra.—De 12 de março
de ir.77. 420

Alvará a Jerónimo da Maia do Sol, natural de Matozinhos, lilho de Jerónimo

da .Maia Dinis, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
700 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á Índia, onde será armado cavalleiro.— De 1 í de março de i''77- 420 v

Alvará a Bernardo Coelho, natural de Nabacs, termo da villa de Gouveia, filho

de Gabriel Coelho, do> foros de cscudeiro-tidalgo e cavalleiro-lidalgo,

com 700 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 3 de março
de it".77! 420»'

Alvará a Pedro O>clho de Carvalho, natural da villa de Kedondo, filho de Ho-

drigo da Silveira, dos foros de escudeiro fidalgo e cavallciro-tidalgo, com
irooo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia. com a con-

dição de ir a índia, onde será nrmado cavalleiro.— De i3 de marcn de i<'>77. 421

Alvará a Guilherme (torreia de Biito, n.itural de Santarém, lilho de António

Correia de Brito, dos foros de cscuJeiro-fidalgo c cavalleiro (idalgo, com
I-T200 reis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— I)c .^o de março de

11.77. 421

Alvará n Roque de Castro, natural de Lisboa, filhn de João de Azevedo, dos fonis

de escudeiro fidalgo c cavalleiro fidalgo, com 75o reis de moradia por mês
c I ai 1

'(• cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será

arma^l ciro. Dt 3o de março de i''77. 421
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Alvará a Silvestre Pierrôs Chamorro, natural da cidade do Porto, tiiho de Manuel
Madureira Monterroio, dos toros de escudeiro-tidalgo e cavaileiro-lidalgo,

com ooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 26 de março
de 1677. • 421 í'

Alvará a Silvestre Moreira Landeiro, natural da cidade de Lagos, filho de Fran-

cisco Moreira Landeiro, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com uoo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 3i de março
de 1677. 421 V

Alvará a Bartolomeu Lopes de Sallas, natural da cidade de Elvas, filho de Jorge

da Mota, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo

réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 3i de março de 1O77. 422

Alvará a Manuel Rebello de Sepúlveda, natural do concelho de Kntre Homem
e Cavado, comarca de \'ianna, filho de Plácido Antunes, dos foros de es-

cudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com icíooo réis de moradia por mês
e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será

armado cavalleiro.— De 3o de março de ih77. 422

Alvará a João Pacheco de Gouveia, natural da cidade da Bahia, filho de Pedro
da Costa Freire, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
Qoo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 3 1 de março de 11177. 422 v

Alvará a Inácio de Freitas de Bulhões, natural da villa de Fga, lilho de Inácio

de Freitas de Bulhões, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com i©ooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De i de abril

de 1077. 4-^ **

Alvará a António de Freitas Leitão, natural da villa de Fga, lilho de Luis de

Freitas Leitão, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavaileiro-lidalgo, com
i.rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De i de abril de i"77- 422 p

Alvará a Francisco Lopes Cortes, natural da villa de Chaves, filho de Francisco

Lopes Cortes, dos foros de escudeiro fidalgo e cavaileiro-lidalgo, com
irooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 10 de março
de i(>77. 423

Alvará a Inácio de Marcota da Costa, natural da villa de Portel, lilho de Gaspar
de Pina Ravasco, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
800 réis de moradia por mês c 1 alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 1 de abiil de 1077. 423

Alvará a Christovão Xará Ravasco, natural da villa de Portel, irmão do prece-

dente, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro fidalgo, com Soo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde scra armado cavalleiro.— De 1 de abril de ii'77. 423 í>

Alvará a Francisco Barbosa Pereira, natural da \illa de Ponte do Lima, filho

natural de Pedro Barbosa Pereira, dos foros de escudeiro-tidalgo e caval-

leiro-fidalgo, com í)oo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada
por dia, com a condição de ir aos rios de Sofala. — De 14 de setembro
de KÍ77. 423 V
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Folhas

Alvará a Simão Pereira de Sousa, natural de Ponte do Lima, lilho natural de
António de Caldas de Sou>a, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavaliciro-

fidalgo, com icooo réis de moradia pijr mês e i alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 1

1

de outubro de i<"'77. 424

Alvará a Manuel Tavares, natural da cidade de Tanger, filho de António Tavares,
dos furos de escudeiro-fidalgo e cav;i!lciro-fidalgo, com 800 réis de mo-
radia por mes e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 22 de agosto de 1Õ77. 424

Alvará a Manuel Mendes da Guerra, natural da villa de Guimarães, filho de João
Mendes da Guerra, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiru-fidalgo, com
i-rooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De \>i de fevereiro de
1Ô7Q. 424

Alvará a António de Mauris, natural do Couto de Verride, termo de Montcmor-
o-N'eiho. filho de António de Mauris Ferreira, dos foros de cscuJeiro-iidíilgo

e cavalleiro lidalgo, com i~ooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de ce-

vada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 18 de fevereiro de i'^70. 424 v

Alvará a .Manuel de .Mesquita Pimentel, natural do Mogadouro, filho de .\ntonio

Pimentel da Costa, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro fidjlgo,

com ir3oo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 7 de março
de 1071). 424 V

Alvará a Vicente de .\raujo, natural da cidade de Évora, filho de .loão de Araújo,

dos foros de escuJeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo, com Xoo réis de mora-
dia por mês e i alqueire de cevada por dia. com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De N de março de I*'7<1. 423

Alvará a Miguel .Montcirn, natural da villa de Cintra, filho de João Monteiro de
Souia, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i--ooo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á Índia, onde será armada cavalleiro.— De 7 de março de 1079. 425

Mercê a António Artum SanhuJo, n luiral de Lisboa, filho de Belchior Artum,
dos foros de escudeiioliJalgo e ca\alleiro lidalgo, com ><oo réis de mora-
dia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.- De 7 de fevereiro de 1079. 425 v

Alvará a Bento de Sequeira de Andrade, moco da camará do Paço, natural de
Lisboa, filho de Simão de Andrade e Sequeira, cavalleiro fidalgo, acrcs-

ccntando-lhe o foro a cscudeirolidalgo c cavalleiro-fidalgo, com ir-bno

réis de moradia por mes c i alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir a índia, onde scr.i arm lio cav.illciro.— De <) de fevereiro de i'>7ii- 423 v

Alvará a Francisco 1 'II,: M !

'"
'

•

ci>co Pinto .M.iv

com i-"'oo<> réis de poi ini.-r> e 1 Je cexiidii poi Uui, coiii

a condição de ir a In c s(:.i amii :
1.1. ])ç :- Aí- fiMic-iro

de i'^7y. <2*'

Alvará a João de Lcmn^ dn Ccrvcirn. naturnl de I/^bnn. filh^ de Jn/ío i-!c I emo»
da Ccr

.

.ro-

fidalgo. . ^, , .^ ,,. dia.

Com a de ir á Ini '
' de

fevereiro Jc i''7<j- |2<'>
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Folhas

Alvará a Manuel Pereira da Silva, natural da villa de Sesa ('?), bispado de Coimbra,
filho de Faustino Antunes, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 4 de março
de 1679. 4Í26 V

Alvará a Henrique Nobre Avillez, natural da cidade do Porto, filho de Henrique
Nobre, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-íidalgo, com 800 réis

de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 9 de março de 1Õ79. 426 v

Alvará a José de Oliveira de Mello, natural da cidade de Lisboa, filho de Manuel
de Oliveira de Mello, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo,

com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 17 de março
de 1(179- 426 V

Alvará a Miguel de Loureiro, natural da cidade de Viseu, filno de Baltasar da Mota,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com ltíoc réis de mo-
radia por mes c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

Índia, onde será armado cavalleiro.— De \b de março de 11)79. 427

Alvará a João de Abreu, natural de Lisboa, filho natural de João de Abreu, dos
foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-tidalgo, com i.rooo réis de moradia
por mês c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde
será armado cavalleiro.— De 16 de março de 1G79. 427

Alvará a Heitor de Brito, natural de Coruche, filho natural de António de Brito

de Lacerda, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com ()00

réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 2 de março de 1Õ79. 427 v

Alvará a José Carneiro, natural da cidade do Porto, filho de André Carneiro
da Silva, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-rooo

réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á Índia, onde será armado cavalleiro.— De 9 de março de 11)79. 427 v

Alvará a Manuel Carneiro, natural da cidade do Porto, irmão do precedente,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.Tooo réis de mo-
radia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De () de março de 1179. 428 r

Alvará a .loão Barbeiros, natural do termo de Melgaço, lilho natural de João Lopes
\'illarinho, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-tidalgo, com i-rooo

réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 17 de março de 1078. 428

Alvará a Pedro Barbeiros, natural do termo de Melgaço, filho natural de João
Lopes Villarinho, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com
i.Tooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a
condição de ir a Índia, onde será armado cavalleiro.— De 17 de março
de i()79. 428

Alvará a António Fernandes 1'ernão, natural de Lisbo;i, lilho de Francisco Fer-
nandes Fernão, que foi ca\aIlciro da Ordem de Christo, dos foros de
escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis de moradia por mes
c I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será
armado cavalleiro.— De iS de março de i<>79. 428»»
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Folhas

Alvará a Pedro Rebello de Pina, natural da villa de Cella, coutos de Alcobaça,
filho de Lopo Dias Rebello, d(js foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-

tidalgo, com qoo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 22 de
março de i<)79. 42S p

Alvará a António Pinto, natural do logar de Real de alem, comarca de Guima-
rães, filho de Amaro Francisco, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com 800 reis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 22 de
março de i<>70. 429

Mercê a Gaspar Pinto, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-lidalgo e

cavalleiro-fidalgo. com 800 reis de moradia por mes e 1 alqueire de ce-

vada por dia. com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 12 de março de 1*179. 4*9

Alvará a António Alves Galle, natural da villa de \'ianna, filho de João .\lves

Galle, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-rooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 22 de março de i<i7Q. 42() p

Alvará a João Garcez, natural de S. Tiago de \'alpodre, termo do Porto, filho

de Thomé Rodrigues Graças, dos foros de escuúeiro-ridalgo c cavalleiro-

fidalgo, com ir 200 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por
dia, com a condição de ir a Indi^:. onde será armado cavalleiro.— De iS

de março de i(J7<j. 429 v

Mercê a Francisco de Seixas, natural de Sanfins, comarca de Guimarães, filho

de João de Seix.is, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com icrzoo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De iS de março
de 1Ô79. 429 V

Alvará a Cipriano de Seixas, natural de Sanfins, irmão do precedente, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-raoo réis de moradia por

mês e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir a índia, onde
será armado cavalleiro.— De 18 de março de i'37ij. 480

Alvará a Marçal Pinto liandeira, natural da cidade de Braga, filho natural de
(>hristovão Pinto Handeira, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com i.r<XK) réis de moradia por mês e i alqueire de cevada pur

dia, com a condição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.— De 25

de março de 1Õ79. 43o

Alvará a Paulo Timóteo Freire, natural de Lisboa, filho de Luis Rodrigues Freire,

dos foros de escudeiro-lidalgo c cavalleiro-fidalgo, com 900 réis de mo-
radia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro. -De 11 de fevereiro de i<)-i). 430»»

Alvará a F ^ idigal Salgado, natural da cidade de l-.vora, lilhn de António
\'ul .. f;''^"'

^'^"^ loros de escudeiro-lidalgo e cavalleirn-tidalgo, com
lííofxi reis de m<jradia por mês e i alqueire de cevada por dia, pelos ser-

viços que prestou na índia, para onde partiu cm 11)77 '^ <^'ide scra armado
cavalleiro.— De 2''> de fevereiro de ifiXo. 43o i»

Alvará a loruc Ribeiro de Mitos, natural ^1- I''- <, termo de I • '- . filho de
Mij'i( 1 Ribeiro, dos foros de e>cii

' igo c cav.ill> _;o, com
ceva 1.1 . coin a con-

ro.— De iiÇodciõS». 43i
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Folhas

Alvará a José Rodrigues Craveiro, natural da villa de Eixo, comarca de Esgueira,

filho de Luís António de Almeida, dos foros de escudeiro-tidalgo e caval-

leiro-fidalgo, com t>oo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada

por dia, por serviços na índia, onde será armado cavalleiro.— De 2G de

fevereiro de 1G80. 4-"'i

Alvará a Luis Rodrigues Craveiro, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-

lidalgo e cavalleiro-ti Jalgo, com 800 réis de moradia por mês e i alqueire

de cevada por dia, com" a condição de ir á índia, onde será armado ca-

valleiro.— De 2Õ de fevereiro de 1680. 4^1

Alvará a Manuel de Liz, natural da villa de Eixo, comarca de Esgueira, filho de

Thomé Alvares, dos foros de escudeiro-tidalgo e cavalleiro-tidaigo, com 800

réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir a índia, onde será armado cavalleiro.—De 26 de fevereiro de 1G80. 481 v

Alvará a Manuel Pessoa de Figueiredo e Sá, natural da cidade de Elvas, filho

de João de Figueiredo e Sá, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

tídalgo, com 700 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á Índia, onde será armado cavalleiro.—De 2Õ de

fevereiro de ib8o. 4-^' ^

Alvará a Francisco Ribeiro da Gama, natural da villa de Aveiras, filho de André

Ribeiro, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com 800 réis

de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com a condição de

ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De G de março de 1680. 432

Alvará a Diogo Taveira da Veiga, natural de Castcllo de Vide, filho de Manuel

Teixeira da ^'eiga, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i.rooo réis de "moradia por més e i alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De G de março

de ii)8o. 4^2

Alvará a Theotonio Pereira de Faria, natural de Lisboa, filho de Domingos Pe-

reira de Faria, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
800 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De y de fevereiro de

1G80. 4^2 "

Alvará a Lourenço Pereira de Faria, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Noo réis de moradia por més e i alqueire

de cevada por dia, com a condição de ir á Índia, onde será armado ca-

valleiro.— De 2(') de março de 1G80. 4^2 p

Alvará a António Camcllo, nitural do logar doTurcifal, filho de Francisco Ca-

mcllo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com yoo réis

de moradia por mes c i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 2U de fevereiro de 1G80. 433

Alvará a Miguel da Guerra de Paiva, natural de Villa Soeiro, termo da villa de

Linhiires, filho de Sebastião Francisco de Paiva, dos foros de escudeiro-

lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo reis de moradia por mês e i al-

queire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado
cavalleiro.— De (> de março de it')8o. 4-^^

Alvará a Belchior Soares, natural da villa de Coruche, filho de André Gonçalves,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Soo réis de moradia
por més e 1 alqueire de cevada por dia, com a comlição de ir a índia,

undc será armado cavalleiro.— De 28 de fevereiro de itiSo. 433
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Alvará a Francisco Vaz de Abreu de Araújo, natural da villa de Santarém, filho

de João ^'az de Paiva, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-lidalgo,

com 800 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a
condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de marco
de i68o.

'

433 V

Mercê a Matias de Araújo Cabral, natural da cidade de Coimbra, filho de Manuel
de Araújo Cabral, dos foros de escudeiro-hdalgo e cavalleiro-fidalgo, com
icooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a con-
dição de ir ú índia, onde será armado cavalleiro.—De 27 de março de iõ8o. 433 v

Alvará a João Frauste de Faria, natural da villa de Marvão, filho de João Frauste
de Faria, dos foros de escudeiro-tídalgo e cavalleiro fidalgo, com i.rooo

réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, ct)m a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de março de ibíSo. 434

Mercê a Salvador Frauste, irmão do precedente, dos foros de escudciro-fidalgo

e cavalleiro-tidalgo, com icrooo réis de moradia por mês c i alqueire

de cevada por dia, com a condição de ir a índia, onde será armado caval-

leiro.—De 27 de março de lôSo. 434

Alvará a Sebastião de Andrade, natural do Couto de Mór, arcebispado de Braga,
filho de Pedro de Andrade, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com Soo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 27 de
março de 1G80. 434 v

Alvará a Lucas Artur Sanhudo, natural de Lisboa, lilho de Belchior Artur Sa-

nhudo, dos foros de escudeiro-hdalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de março de 11)80. 434 v

Alvará a João da Costa Camello, natural do logar do Sobral, filho de Brás PVan-
cisco, dos foros de escudciro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com Soo réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de março de MxSo. 434 r

Alvará a Henrique da Costa de Almeida, natural de Penacova, filho de António
da Costa de Almeida, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com i.rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de março
de it>8o. 435

Alvará a Francisco Soares de M.iceJo, nauinil da villa da Azambuja, filho de
.Manuel Soares, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com
Soo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia. cum a con-

dição de ir á índia, onde scr.i armado cn\ ;iIlciro.— De 27 de marco de

1680. 43 .S

Alvará a Salvador Marques de Carvalho, natural da villa de Alhandra, filho de

Francisco Ixípcs, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavailcirofidalgf», com
800 r<íis de moradia por mes e : alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de março de

Alvará a Diogo Frocs de Sandc c Gomidc, natural da cidade de Portalegre, filho

de Jacomc de Pina Pereira, dos foros de escudeiro fidalgo c cavalleiro-

fidalgo. com iríof» réi^ de moradia por mês c i alqueire de cevada por
dia, com a condic.lo de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27
de março de i<iNo. j33 v

»'•
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Alvará a Miguel Barroso de Araújo, natural de Valle de Telhas, termo de Miran-

della, íilho de António Barroso, dos foros de escudciro-lidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com i.rooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de

março de 1680. 435 v

Alvará a Pedro Pessoa, natural de Villa Nova de Cardigos, filho de Pedro Bandos
Pereira, dos foros de escudeiro-iidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-rooo réis

de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de março de iõ8o. 43G

Alvará a António Barbosa Pinto, natural da cidade do Porto, filho de Pantalião

de Sousa Barbosa, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
ij-ooo réis de moradia por mes e 1 alqueire de ce\ada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de março de

1Ó80. 436

Alvará a Miguel de Castro Correia, natural da villa da Torre de Moncorvo, filho'

de João de (jastro, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i-rooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de março de

1680. 436 V

Alvará a Domingos de Tavira Sotto Maior, natural de Tentúgal, filho de Francisco

de Tavira Sotto Maior, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro fidalgo,

com LTooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de ce\ada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de março
de 1680. 436 V

Alvará a Francisco de Matos, moço da camará, residente na Índia, natural de
Lisboa, filho de Francisco de Matos, acrescentando-lhe o foro a escu-

deiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com 1-^200 réis de moradia por mês
e I alqueire de cevada por dia; por serviços na Índia, desde i("Ô7a 1677,
em quatro armadas de alto bordo, em Salsete, Mormugão, Damão e Ba-

çaim, etc.— De 27 de março de 1680. 437

Alvará a António de Matos, natural de Lisboa, filho natural de António de Matos,
cavalleiro-fidalgo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
993 réis e 2 ceitis de moradia por mes, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 22 de março de i(")8o. 437 v

Alvará a Arthur Henriques Sacoto, natural de \'illa Franca, filho de Martim
Henriques Baracho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com i-rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de ce\ada por dia,

com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro. — De 20 de
março de 1680. 437 v

Alvará a João Pita do Ortiguciro, natural da villa de Barcellos, filho de André
Leite Pita. dos foros de e.scudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo

réis de moradia por més e 1 alqueire de ceva-la p(jr dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 22 de março de 1680. 438

Alvará a .loão de Sousa, natural do Campo deValIada, termo de Santarém, filho

de Manuel .Martins, dos foros de escudciro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
800 réis de moradia por més c 1 alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir a índia, onde será armado cavalleiro. — De i de abril de i(J8o. 438

Alvará a António de Loureiro, natural da cidade de \iseu, filho de Brás da
Moita, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-tidalgo. com i.rooo réis

de moradia por mes e i alqueire de cevada por di;i, com a condição de
ir a índia, onde será armado cavalleiro. De 27 de m.irço de Hi.Su. 4^8 p
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Alvará a Carlos Correia Cabreira, natural de Verride. termo de Montemór-o-
Velho, filho de Simáo Dias Cabreira, dos foros de escuJciro-fidalgo e

cavalleiro-hdaigo, cora irooo réis de moradia por mês e i alqueire de
cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.— De 29 de março de 1680. 438 p

Alvará a António de Magalhães Machado, natural da cidade de Braga, filho na-

tural de Simão de Magalhães Machado, dos furos de escudeiro-fidalgo

e cavalleiro-ndalgo, com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de
cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.—De 3o de março de i<)So. 438 v

Alvará a José de Magalhães .Machado, natura! da cidade de Braga, filho natural

de Simão de Magalhães Machado, dos foros de escudeiro-fidalgo e ca-

valleiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada
Êor dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

•e 3o de março de itJ8o. 439

Alvará a Manuel Martins, residente na índia, natural da cidade de Goa, filho

de António Martins, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com 730 réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro; pelos serviços que
prestou como advogado da Casa da Relação de Goa.— De 2y de março
de iTiSo. 439

Alvará a José Cordeiro da Fonseca, natural da cidade do Porto, filho de Jorge

Cordeiro, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 reis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia. com a condição de
ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 2(3 de janeiro de iõ8i. 439 v

Alvará a Manuel da Fonseca Osório, natural da villa do Souto, comarca de Pinhel,

filho de Domingos de Alvarenga, dos foros de escudeiro-fidalgo e caval-

leiro-fidalgo, com i~ooo réis de moradia por mês e i alqueire de cevada

Eor dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

le 12 de fevereiro de iõ8i. 440

Alvará a Manuel Cabral Ferreira da Fonseca, natural da villa de Muxagata, filho

de António Ferreira Cabral, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo. com irooo reis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 12

de fevereiro de i<i8i. 440

Alvará a Domingos Ferreira da Fonseca, irmão do precedente, dos foros de

escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com i-Tooo réis de moradia por mes
c I alqueire de cevad.i por dia, com a condição de ir a índia, onde será

armado cavalleiro.— De 12 de fevereiro de i(>8i. 440

Alvará a Fernão Pinto de Lemos, natural da villa do Souto, comarca de Pinhel,

filho de Manuel Pinio da Fonseca, dos foros de escudeiro fidalgo c caval-

Icj: , com i.-ofH) réis de m"i '
: mes e 1

'

'

.ida

;n a condição de ir á Ii. Ic será .. 1.

—

)c 12 Je Icvcrciro de i<')8i. 4-io vg;

Alvará a ÍJcmcntc Pinto d.T ^""•n. irmilo do precedente, dos foros de csciideiro-

iiii iltí^i c caviílleiro ; om 1 "000 réis de moraJin pi>r mes c 1 alqueire

de cevada
|

Ic ir á índia, onde scra armado caval-

leiro.^ De Uo r
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Alvará a Manuel Pinto da Fonseca, irmão dos precedentes, dos foros de escudeiro-

tidal^o e cavalleiro-íidaigo, com i-rooo réis de moradia por mês e i alqueire

de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.—De 12 de fevereiro de 1681. 440 p

Alvará a Salvador Correia de Sá, natural de Angola, filho de João Correia de

Sá, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com i.::"-2oo réis de

moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.—De 16 de tevereiro de 1G81. 441

Alvará a Diogo de Almeida, natural de Arcozello, concelho de Caria, filho de

Domingos Rebello Salvado, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com Soo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—,De 17 de

fevereiro do 1681. 44

1

Alvará a Dionísio Botelho da Gama, natural da vilia de Montemor-o-Novo, filho

de Inácio Soeiro Botelho, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com i~ooo réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 24 de janeiro

de 1681'. 44'

Alvará a Manuel da Mota, natural de Villa Franca, filho de António Pereira,

dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis de

moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 2 de fevereiro de 1681. 441 v

Alvará a Francisco Mendes, natural de Lisboa, filho de Manuel Mendes, cavalleiro-

fidalgo que foi, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
i.r200 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de janeiro

de 1681. 44' "

Alvará a José Botelho, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-fidalgo e

cavalleiro-fidalgo, com i.r200 réis de moradia por mês e 1 alqueire de

cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.— De 2(") de janeiro de iÍ38i. 442

Alvará a João Pinto Ribeiro, natural da villa de Canavezes, comarca de Gui-

marães, filho de Jerónimo Ribeiro Ferraz, dos foros de escudeiro-fidalgo

e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis de moradia por mês e i alqueire de

cevada por dia, com a condição de ir a Índia, onde será armado caval-

leiro.— De 12 de fevereiro de i<")8i. 442

Alvará a Manuel Leite e Faria, natural da villa de Rarceilos, filho de José I-eite,

dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-fidalgo, com iCTooo réis de

moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á

índia, onde será armado cavalleiro.— De 23 de fevereiro de i(")8i. 442

Alvará a João de Sousa de Figueiredo, natural de ^'illa Real, filho de Diogo
Carvalho Rebello, dos foros de escudeiro-fidalgo c cavalleiro-fidalgo, com
i.r2oo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 23 de Icvcreiro

de it'.8i. 442 V

Alvará a .\ntonio Borges de Barros, natural de S. Martinho de Anta, lermo de
Villa Real, filho de António Rodrigues de (^afvalho. dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis de moradia por mês e 1 alqueire

de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.— De 23 de fevereiro de i<"i.Si. 44a "
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Alvará a Francisco Pinto de Azevedo, natural da villa do Cadaval, filho de An-
tónio Pinto de Azevedo, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo,

com i-rooo réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, om
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De lò de fevereiro

de 1 68 I . 442 V

Alvará a Francisco Castanho, cavalleiro da Casa Real e da Ordem de Christo,

natural da Praça de Mazagão, lilho de Pedro dos Arcos. acrescentanJo-

Ihe o foro a escudeiro e cavalleiro-fidalgo, com irooo réis de moradia
por mes e i alqueire de cevada por dia. com a condição de ir d índia, onde
será armado cavalleiro. -De 12 de fevereiro de i(38i. 443

Alvará a Manuel da Silva, natural de Lisboa, filho de .Manuel da Silva, que foi

cavalleiro-fidalgo, dos feros de escudciro-tidalgo e ca\alleiro-fidaigo, com
i-rooo réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir a Índia, onde será armado cavalleiro.— De 12 de fevereiro

de lõl^i. 443

Alvará a Francisco Cardoso, natural de Angola, filho de João Cardoso, dos foros

de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-tidalgo, com i-rooo réis de moradia por
mes e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á Índia, onde
será armado cavalleiro.— De 12 de fevereiro de i()8i. 44^ v

Alvará a André Cardoso, irmão do precedente, dos foros de escudeiro-fidalgo

e cavalleiro-fidalgo, com i.rooo réis de moradia por mes c i alqueire de

cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado ca-

valleiro.— De 12 de fevereiro de i()8i. 4^3 v

Alvará a .Manuel Hotto Rebello, natural de Alvcllos, termo de Lamego, filho de

Pedro Antunes, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
800 réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 2<"> de fevereiro

de 168 I. 443 V

Alvará a João Cardoso, natural de Lisboa, filho de Luis Francisco, dos foros de
escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 7^0 réis de moradia por mes
e I alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será

armado cavalleiro. — De 23 de fevereiro de lõ.Si.

Alvará a João de AnJraJc e Mesquita, natural do couto do Lnuriçal, filho de

Diogo de Andrade c .Mesquita, dos foros de escudeiro fidalgo c cavalleiru-

tidalgo, com i.r2oo réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á Índia, ondt será armado cavalleiro.— De 12

de fevereiro de H>Hi. 444

Alvará a Nicolau de Moura Pereira, natural do Louriçal, comarca de Coimbra,
filho de João Pereira de .Moura, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-

fidalgo, com i.rooo réis de moradia por més e 1 alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro. — De 4
de março de i(j8i. 444

Alvará a António Taborda, natural da villa de Góes, filho de Francisco Taborda,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavallciro-fid.ilgo, com i.:"ooo réis de

moradia por mes c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De (i de março de itiSi. 44 j r

Alvará a Manuel da Costa, irmão do precedente, dos foros de escudeiro fidalgo

c cavalleiro fidalgo, com iroot> réis de moradia por mes c 1 alqueire

de cexadii por dia, com n condição de ir a índia, onde será armado ca-

valleiro. —De (> de marco de ii>Ni. 444 r
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Alvará a João Rodrigues de Paiva, natural da villa de Miranda do Corvo, filho

de João Rodrigues, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-lidalgo,

com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 5 de março
de 1681. 4-1-5

Alvará a Manuel Nunes Furtado, natural da villa de Sarzedas, filho de Barto-

lomeu de Almeida, dos foros de éscudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com 800 réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 8 de março

de 1681'. 44^

Alvará a João Carneiro de Figueiredo, natural da villa de Mortágua, comarca de

\'iseu, filho de Manuel Carneiro de Figueiredo, dos foros de éscudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com urooo reis de moradia por mès e i alqueire

de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado ca-

valleiro.— De 3 de março de itíSi. 445

Alvará a Anastácio de Sampaio, natural da villa da Gollegã, filho de Manuel

Reimão da .Mata, dos foros de éscudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
K~ooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a

condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 3 de março de
1681.' 44^ í'

Alvará a José de Moraes, natural da villa do Mogadouro, filho de João Camello,

dos foros de éscudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 900 réis de mo-
radia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.—De 8 de março de iõ8i. 44.5 v

Alvará a Inácio Pinto, irmão do precedente, dos foros de escudeiro fidalgo e caval-

leiro-fidalgo, com 900 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por

dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 8 de

março de 1G81. 44^

Alvará a .\ntonio de Andrada do \"alle, natural da villa de Barcellos, filho de

Jerónimo de Andrada do Valle, dos foros de escudeiro-tidalgo e caval-

leiro-fidalgo, com irsoo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada

por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

De 7 de março de i()8i. • 446

Alvará a António Cardoso Pissarro, natural da \illa de Castello Branco, filho de

António da Fonseca de Aguillar, dos foros de éscudeiro-fidalgo e caval-

leiro-fidalgo, com 800 réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada

Eor dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

le 10 março de i()8i. 446

Alvará a Cosme de Almeida Rotto, natural da Portella, comarca de Viseu, filho

de .Manuel de .Matos, dos foros de escudeiro e cavalleiro-fidalgo, com 75o
réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir a índia, onde será armado cavalleiro.— De 10 março de 1881. 4+6»'

Alvará a João de Coes, natural da villa de Santarém filho de Gaspar de Coes,
dos loros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com Soo réis de mo-
radia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, coiu a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro.— De 10 de março de 1681. 446 v

Alvará a Álvaro Lopes, natural da cidade de Tanger, filho de .Manuel Rodrigues
Xarella, dos foros de cscudeiro-fidalgo e cavalleiro-lidalgo, com 75o réis

de moradia por més e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro. — De 10 de março de i()8i. 44'J **
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Alvará a João de Faria, natural da villa de Arranhados, comarca de Pinhel,

filho natural de António Pinto, dos foros de escudeiro-lidais^o e caval-

leiro-bdalgo, com <Soo reis de moradia por mes e i alqueire de cevada

Eor dia, com a condição de ir a Índia, onde será armado cavalleiro.

—

le 1 1 de março de lõtSi.

Folhas

447

Alvará a António Pereira Guedes", natural do concelho de Penaguião, filho de
Gaspar Rodrigues, dos foros de escudeiro tídalizo e cavalleiro-fidalgo,

com icooo reis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia,

com a condição de ir á Índia, onde será armado cavalleiro.— De 27 de
março de IÕ^I. 447

Apostilla a António Pereira Guedes, natural de Penaguião, filho de Gaspar Ro-
drigues, para que se rcgisie nos livros das .Mercês e Matricula os foros

que lhe foram dados, não obstante ter terminado o prazo e não ter ido

á índia no anno de lõNi, porquanto vae no presente lõNi (s/o.— De õ
de marco de 1(81. 44/

Alvará a Manuel Mendes de Barros, filho natural de Francisco Mendes de Barros,

natural de IJí-boa, dos foros de escudciro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com
~bo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a con-

dição de ir á índia, onde será armado ca\allciro.— De 20 de fevereiro

de i'"^!. 447 ''

Alvará a Francisco Peres Godinho, natural de Lisboa, filho natural de Gabriel

Marques Godinho, e neto de Francisco Peres Godinho, cavalleiro-fidalgo

que foi, dos foros de cscudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i.r2oo

reis de moradia por mcs.c 1 alqueire de cevada por dia, com a condição

de ir á índia, undc scra arm;!Jo c.ualieiro. — De ò de marco de ii'>Si. 447 "

Alvará a António Cardoso de \'asconcellos. natural do Castello de Lanhoso, filho

de Cosme Tinoco de Aasconccllos. dos foros de escudeiro fidalgo c caval-

leiro-fidalgo, com i-rooo réis de moradia por mes e 1 alqueire de cevada
Êor dia, com a condição de ir a índia, onde será armado cavalleiro.

—

le 7 de marco de i''i><i . 448

Alvará a Pedro de Miranda Botelho, natura! do logar de Pranansenha isic), co-

marca da OuarJa, filho di- .Manuel Miranda Botelho, dos foros de escudeiro-

fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i~20o réis de moradia por mes e 1 alqueire

de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado caval-

leiro.— De 3 de marco de i'')Si. 44.S1;

Alvará a António Correia Rebello, natural da cidade de Braga, lilho de I.tiis Correia

Rcbello, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro fidalgo, réis

de moradia por mes e 1 alqueire de cevada por dia, com a c de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 10 de março de lOSi. UHp

Alvará a Pedro de Almeida de No\;'C"-, ri.itur.il de villa de .Morcir.i, tiilio de .loáo

de Almeida de Novaes, dos foros Je escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com Híxi réis de moraviia pí)r mes c i alqueire de cevada por dia. com
a condição de ir a Indin. cmlc sir.i :irm.ido Línillciro. U,- li de marco
de líJHi. 44Rr

Alvirá .1 I'">v; ilc I

por me» c I •

ondi- sf-r.i arin.... j .,

.1 por dia, com a condição de ir a indin,

l ). - .Ir ni 1 rri I i\r i oK i UM
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Alvará a Manuel Correia de Matos, natural de S. João da Pesqueira, filho de An-
tónio Correia de Sá, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com i-Tooo réis de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalkiro.— De 12 de feve-

reiro de 1Õ81. 449

Alvará a Fernando Gomes, natural da villa de Mazagão, filho de Manuel Gomes,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com -bo réis de moradia
por més e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á hidia,

onde será armado cavalleiro.—De 11 de março de 1681. 449''

Alvará a Sebastião Baptista Pinto, natural da cidade Coimbra, filho de João Bap-
tista Pinto, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 12 de março de ib8i. 449*'

Alvará a Lourenço A'ogado doValle, natural de Lisboa, filho de Vicente Vogado
do ^'alle, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com 800 réis

de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De 12 de fevereiro de lõSi. 45o

Alvará a Manuel da Costa, natural da villa de Sernache, filho de Manuel da Costa,
dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com -jbo réis de mo-
radia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir á índia,

onde será armado cavalleiro. —De i5 de março de 1681. 45o

Alvará a João Casado Maciel, natural da villa de A'ianna, filho de João Casado
Maciel, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com irooo réis

de moradia por més e i alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De i de março de 1681. 45o

Alvará a António Mendes de Brito, natural da villa de Ponte de Lima, filho na-
tural de Gonçalo Mendes de Brito, dos foros de escudeiro-fidalgo e ca-
valleiro-fidalgo, com i~ooo réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada
Êor dia, com a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.

—

le 26 de fevereiro de i68r. 45o

Alvará a João Rodrigues Taborda, natural da villa de Góes, filho de Francisco
Taborda, dos foros de escudeiro-fidalgo e cavalleiro-fidalgo, com iJíooo
réis de moradia por mês e i alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de março de ibSi. 45o i>

Alvará a Thomé Pinheiro de Sousa, natural da Trofa, filho de Francisco Correia
de Sousa, dos foros de escudciro-tidalgo e cavalleiro-fidalgo, com i-rooo
réis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de março de 1681. 45i

Alvará a \'erissimo Mascarenhas de Moraes, natural de Lisboa, filho de Pedro
.Mascarenhas de Moraes, dos foros de escudeiro fidalgo e cavalleiro-fidalgo,

com Llrooo reis de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com
a Condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 18 de março
de i(")8i.

'

45i

Apostilla a Veríssimo Mascarenhas de Moraes, natural de Lisboa, filho de Pedro
Mascarenhas de Moraes, para que se cumpra o alvará de mercê dos fores
de escudeiro-fidalgo c cavalleiro lidalgt), não obstante não ter ido á índia,
no anno de de idSi, conforme tinha por condição; por ir servir no pre-
sente no dito Kstado.— De (> de março de i<ÍN2. .pi
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Alvará a Manuel Cardoso de Andrade, natural d;i vilia de \'ouzelIa, comarca
de \'iseu, fillio de António Cardoso de Andrade, dos foros de cscudeiro-
íídalgo e cavaliciro-tidalgo, com 800 réis de moradia por mes c 1 akjueire

de cevada por dia, com a condição de ir á índia, onde será armado ca-

valleiro.— De 20 de março de iGSi. 4^1 j»

Alvará a João de Paiva Cardoso, natural da \ illa de Coina, tilho de Luís de Mo-
raes \'elloso, dos loros de cscudeiro-lidalgo e cavallciro-lidalgo, com 800
réis de moradia por mes e i alqueire de cevada por dia. com a condição
de ir á índia, onde será armado cavalleiro.—De 17 de março de KíSi. ^b\ t

Alvará a João Barbosa Mascarenhas, natural da vilIa da Louzã, lilbo de («aspar
de Almeida Mota. dos foros de escudciro-tidalgo e cavalleiro-lidalgo. com
^'oo réis de moradia por mes e i alqueire de ce\ada por dia, cnm a con-
dição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de março de
n".^l. 4.32

Alvará a Salvador Pereira, natural da cidade de Coimbra, lilho de Manuel Fran-
cisco, dos foros de cscudeiro-fidalgo c cavalleiro-lidalgo, com Noo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

á índia, onde será armado cavalleiro.— De i3 de março de lôSi. 4^2

Alvará a Diogo de Oliveira, natural do logar do Souto, comarca de ^'iseu, tilho

de Simão Rodrigues, dos foros de escudeiro-lidalgo e cavalleiro-lidalgo.

com icooo reis de moradia por mes c 1 alqueire de cevada por dia, com
a condição de ir á índia, onde será armado cavalleiro.— De ib de março
de KiSi. ^-,.2

Alvará a 1- rancisco da tlama l-"radc, natural de Tentúgal, lilho de Diogo Homem
Frade, dos foros de csciideiro-tidalgo e cavalleiro-lidalgo, com i-rooo réis

de moradia por mês e 1 alqueire de cevada por dia, com a condição de ir

d índia, onde será armado cavalleiro.— De 20 de março de lôXi. 452 v

Alvará a Hcrnardinode Osuna, natural de Lisboa, filho de João de Osuna.dos foros
de cscudeiro-lidalgo e cavalleiro tidalgo, com Soo réis de moradia por mê^
e I alqueire de ce\ada por dia, com a condição de ir á índia, onde será
armado cavalleiro.— De 20 de março de piíii. 4.^2 v
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Almeida Pinho (António dci
Almeida Quaresma (Manuel de)

Almeida da Silva ((Custodio de)

Almeida de Sousa (Manuel de)

Almeida \'ell<>so (hagundo dei

Almendra (Manuel Ojnçalves)
Alonso (Lourenço)
Alpalháo lEstcvam Carvalho)
Alvarenga (António de)

Alvarenga (António Kodriguei> de)

Alvarenga (Domingos de)

Alvarenga ( Manuel de)
Alvarenga ( Vicente Rodrigues dcl

Alvarenga Ojulinho (Pedro dei

Alvares ( Ationso) 05,

Alvares (André)
Al%'arcs (António), 24, 44, 84., ijo, n''>, io3, 106, 1 15,

14Í), 147, i4><, i3o, t}S3, iii8

Alvares (Baltasar) ."

12. 58,

Alvares ( Brá>l

Alvares (Domingos) . i3i, i55, 1Õ2, 170, 171, 200,

Alvares ( Domingos da Costa )

Alvares (Francisco), i3, 21,20,70,73,1 12,142, i4(">,

i5o. iH3, 22S, 294
'.

Alvares (Gaspar) 38,

Alvares (Guilherme)
Alvares (Jerónimo)
Alvares (Joaquim)
Alvares (Joao) 5, 25, 117, 142,

Alvares (Lourenço) i(/i,

Alvares (Luis) 4, 83, oX, 140, |i'>4, i7(>,

Alvares (Manuel), 10, 14, 17, a(), 73, 94, i»8, 111,

i35, tbf). 171, 17Õ, i83, 239, 271. ...."...".

Alvares (Maiias) g3.
Alvares (Nuno)
Al

A
\

I' í»?» 93. *4^ '47i •'***i >37,; !'oi

-tiáo)

lio.Tié) ao, 29,
- Alcohia (Pcdro)

.\. . V .\raujo I Domingos)
Alvares de Aran)'! (Francisco)
Alvares hah(a (Miguel)
Alvares Brandão (Domingas)
Alvnrcs < 'nrJo'.o 1 M.inuel;
.'' ' '(António)

t > (Simao) ,
Al, .iro Coviho ijd.io)

Alvircs '>>rr.i I |Franci.s<x>)

(Pcdmi
;.i (Jnáni

•: 33i,

I

. .s).

cl).

if).

a*»».

272
361

33o
287
25Ó
61

345
t3

3f>9

367
3<->7

2.'O

3

304
2lÍ0

327
2?0
22Q
28<_)

lio

3oS

4^
24O
3t'.3

223
24tj

254
84
128

23f)

113

35o

39

320
1 12

3i3

274
70
320
1 1

1

332

í93
248
189
348
83

3fio

it>8

^
107
10

339

74

3?í
64

,**
3io
335
121

23-
21-

i3.
|r,S

25]

! .
'

2.'

j

Alvares da Silva (Francisco)

I

Alvares da Silva (Pascoal)

I
Alvares de Sousa (António) •.

Alvares Telles (Pedro )

I Alvares de Toar (Nuno)
I Alvares de Tovar (Bartolomeu)
I Alvares da Veiga (Thomé)

Alvares Velha (Francisco)

Alvellos Ribeiro (João de) 314,
Alvemás (ManueJ da Costa)

I Alves (António)
Alves (Manuel) 299,
Alves Falcão ( Mateus)

I

Alves Gallc (.António)

Alves Galle (João)

Alves Loureiro (Pedro)
Alves .Migos ( Joao)

I
Alves Migos (SehH>tiár>)

' Al\ es Pereira (.Manuel I

!
Alves da Rocha ) I )iogo )

Alves de Sora ( .Manuel)

Alves de Sousa (.António)

Alves Travinca (Bartolomeu)
Alves Vianna (Pedro)

I
Alviío ((jaspar Jorue)
Amaio (.António Mendes)
Amado (Duarte Ksteves) 23 1,

Amado (Jerónimo)
Amado (João)

Amado (Lucas Vogado)
Antado (.Manuel)

Amado de .Abreu (André)
Amado Cordeiro (Nicolau)

Aniajor (Pedro Besmão dc)
Amaral (António do) 29,
Amaral (Christovani do) .".

Amaral (Cosme (íoncalves do)
Amaral (Diogo Curado do)
Amaral 1 IVjniingo.s do)
Amaral (Francisco Cardoso do)
Amaral (João do)
Amaral (João Homem do)
Amaral (Lourenço do)
Amaral (Luis Coelho do)

Amaral (Luis Paes do)
Amaral (.Manuel de) 47,
.Amaral (Manuel Barbosa do
Amaral ( Manuel Mello de)
Amaral (.Manuel (Cardoso do)
Amaral ( Manuel Paes do)
Amaral 1 Manuel Themudo do)
Amaral (Pedro dei

Amaral Barbosa (Inácio do)
Amaral de Barros (Inácio do)
Amaral dc Figueiredo (André do)
Amara! de Figueiredo (António do) ;....

Amarante (Joaol
Amorim (Baltasar Luis dc) ai5,
Amorim ( Dotringos (ionçalvcs dc)
Amorim ((iaspar dc)
Amorim (João Soares)
Amorim (Luis da Costa de)
Amr)rim (Manuel Taveira dc)

Amorim (Pedro (^irva)ho Jei . . . .

Amorim Barbosa ((ihristovam dci

^ rim da Osla (Francisco dc) . .

im da Cosin (João dei
\ im ,' (',-,",- \\:-^c\ dc) . . .

\ I' I
, :r de). . . .

\ • r - '-

i<u(.

JJt

I2«
2ti7

321

178
178
20

325
6

34.

319
3o'j

359

22^
236
236
32
278
18.-

217
347
l<|2

t'>5

332
232
23(1

2r)3

",S

243
243

s

70
1 1

1

221

•73
i8q

io3

324
40
i83

64

326
io3

287
12

2 10

20

12

'77

.V)i

3o I

5«;

235
io3

170
336
3l5
320
J'4
3i..

235
2l5

35*
a<4
3^n
í'4
5i

3l

io3
Cl

140



374 índice de nomes de pessoas

:>2?,

Andrada de Figueiredo ÍJoáo de)

Aiidrada do Valle (António de)..

Andrada do \'alle (Jerónimo de)

Andrade (.\i;ostinlio Freire dej ,

Andrade (.-Viitonio de) So, i3o, 204, 214, 3 18,

Andrade {.\ntonio Atíonso dei

Andrade (.\ntoiiio Cardoso de)..

Andrade (.-Xntonio Freire de)

Andrade (António Ribeiro de)

Andrade (Belchior Freire dei

Andrade (Bento de Sequeira dei

Andrade (Carlos de Abreu de)

Andrade (Constantino dei

And;ade (Dominfíos de)

Andrade (l-ilipe de). .

Andrade (Francisco F"reire de)

Andrade (Francisco .Meirelles de)

Andrade ((iabriel de)

Andrade (Cíaspar do Rego de)

Andrade (Gaspar Rodrigues de)

And.aJc (Gregório de)

Andr i.le (Jerónimo Freire de)

Andra je (João de)

Andrade (João Baptista de)

Andrade (Joáo Figueira de)

Andrade (João F"reire de)

Andrade (João Frutuoso de)

Andrade (João Gomes de)

Andrade (João Loureiro dei

Andrade (João Lourenço de)

Andrade (José Freire de)

Andrade (Júlio de)

Andrade (Lazaro Rodrigues dei

Andrade (Lourenço de) 274,
Andrade ( l^uis Freire de)

Andrade (.Manuel de) 104, 212,

Andrade ( .Manuel Cardoso de)

Andrade (.Manuel Fragoso de)

Andrade (Manuel Freire de)

Andrade (.Manuel da Frota de)

Andrade (Manuel Garcez de)

Andrade (Manuel Guedes de)

Andrade (Manuel Lobo de)

Andrade (Manuel Lourenço de)

Andrade (Manuel de Novaes dei
Andrade (Manuel de Oliveira de)

Andrade (.Manuel de Sa de)

Andrade (Mateus de)

Andrade (.Miguel Barreto de)
Andrade ( i'aulo de )

Andrade (Pedro de) 162, 194, iSú,

Andrade (Pedro Leal de)

Andrade (Ralael da Rocha de)

Andrade (Salvador Coelho de)

Andrade (Sebastião de)

Andrade (Simão Freire de)

Andrade (Thomé de Castilho de)

Andrade (Thomé Ribeiro de)

Andrade (Vicente Dias de)
Andrade ( Vicente Fernandes de)

Andrade de Almeida (Francisco de)
Andrade Barreto (Manuel de)
Andrade B.irriga ((^hristovam de)
Andrade Barriga (Damião de)

Andrade (Cabral (Gomes de)
Andrade de Carvalho (António de)
Andrade ( Coelho ( Luis de )

Andrade de Kça ( José de)
Andrade de F"ça (Paulo de)
Andrade Freire (Bento de)

Andrade Leitão (Nuno de)
Andrade c .Mesquita ( Díoí;o de)
Andrade c .Mesquita (João de)
Andrade de Moreira (Jacinto de)
Andrade c Sequeira (Simão de)
André (.António) 1 5,
André ( Bartolomeu)
André ( Domingojl
André (Kriincisco)

André (Gregório)

3G6
36t)

302

340
38

3Õ9
294
32Õ
218

357
2J1

340
1 5i)

220

2114

17S

lOo

35o
218
205

228
180

219
84
203

34
320
220
7S

187
80
I9Ó

3i8

277
2 5o

3Õ9
319
218

184

345
253
Soo

78
352
123

3i I

i56
2o5
2l3
36

1

33.)

218
2l3

361

202
3>4
229
q8
214
18Õ

2iq
20
2ti

2lí

45
237
214
2 12

253
186
305
305
36

o»
27»

77
l5q

89

André (João) 34
André (Manuel) 108, 129, 2()9

Anjos (João Ferreira dos) 127

Annes (Gonçalo) uu
Annes (Rodrigo) 2('>

Annunciação (D. Gabriel da) U12

António (.André) 108

António (Domingos) 102, 217
António (João) So
António (.Manuel) •

.

11)9

Antunes (.Andréi 1C9. l32, 148, 157

Antunes (António) 110, 148, i53, 162, 252, 29r>

Antunes (.António Lopes) 80
Antunes (Bartolomeu) 29
Antunes ( Bento) 7í^

Antunes iBrási 90
Antunes (Diogo) 23i

Antunes (Domingos) 16, 148, 297
Antunes (Estevami 2 52

Antunes (Faustino) 35H
Antunes (Francisco) loS, 1 10, i55

Antunes ((laspar) 1 13

Antunes ((jonçalo) 98, 3o5

Antunes (Jerónimo) 90
Antunes (João) 2, i3i, io3

Antunes (José) 119
Antunes (Lui.s) 1, i39

Antunes (NLinuel) 2, 36, 84, 98, 119, 147, i5i, 162, 228
Antunes (Pedro) 141, i55, 352, 365

Antunes ( Plácido) 35(V

Antunes (Silvestre) i57

Antunes (Simão) i j^o

Antunes (Valerianoi 209
Antunes (Vicente) 129
Antunes de Aguiar 1 Manuel 1 297
Antunes de (Carvalho (.Manuel) 36
Antunes Cavalleiro (Antoniol 2i5

Antunes (Cavalleiro (João) 21

5

Antunes do (.Couto (.loão) 129
Antunes de l''aria (l)f)mingos) 69
Antunes Leal (Silvestre) 77
Antunes Leitão (Pedro) 352

Antunes de Macedo (Pedro) i55

Antunes .Madeira ( .Manuel) 1 5(>

Antunes Pereira (Manuel) i<''3

Antunes l'ereira (Pedro) I23

Antunes de Proença (João) 3i2

Antunes Ribeiro (Francisco) 282

Antunes Rohoredo (.-\ntonio) i52

Antunes da Rocha (Pascoal) 3o5
Antunes da Silva (Manuel) 182

Antunes Tinoco (.losé) 341

Aragão (António de) 21

Aragão (Gabriel de) 17, 21

Aragão (Heitor de) 25(''

Aragão (Manuel Fernandes) 207
Aragão (Thomé de) 207
Aragão de Pina (António dei 17, 18

Aragão de Pina jl-'rancisco de) 21, 25lV

Aragão de Pina (João de) 18

Aranha ( Bento) 335

Aranha (Filipe) 255

Aranha ( Francisco) 17, 19
Aranha (Francisco Pereira) 339
Aranha ( Francisco Vaz) im
Aianha (.loãoi i"

Aranha (João .Mendes) 335

Aranha ( Manuel 1 7. 167, 217
Aranha (Manuel Oilaçol 3i)2

Aranha de .\rauio (Bento) 341

Aranha de (Campos (Manuel) 2U>

Aranha (Colaço (Aires) 3o2

Aranha (Colaço (Belchior) 3o2

Aranha de Lima (Cosme) 21I'

Aranha de Oliveira (Francisco) 212, 281

Aranha de Oliveira (João) 281

Aranha de Pinho (Atanasio) 20.^

Aranha de Pinho (Domingos) 2o5

Araújo (Allonso de Castro de) • 334
Araújo (Agostinho de) 181



MATRICULA DOS MORADORES DA CASA REAI.

Aniujo (Agostinho de Castro dci

Aniujo (Agostinho Coelho de»
Arnujo (Ambrósio da Costa Je)
Araújo (André dei

Araújo (António de|.. . . lio, 75. 102, 181, 202, 2Ó7,
Araújo (António de Magalhães de)
Araújo (António Pinheiro dei

Araújo (António Teixeira de)

Araújo (António \'ieira dei
Arau|o (Baltasar Vieira de)
Araújo ( BcL-hior Barbosa de )

Arau)o (Belchior da Gama de)
Araújo (Bento Aranha de)

Araújo (Bento Barbosa de(
Arau|o (Chrisiovam dc)

Araújo (Domingos Alvares dc)

Araújo (Domingos Correia de)

Araújo (Domingos Esteves de)
Araújo (Domingos Fernandes de)
Araújo (Domingos de Freitas de)
Araújo (Fernão Velho dc)
Araújo (F'raocisco de) õo. i37, i5i, 212.
Araujo (Francisco Alvares de)
Araújo (Francisco Martins de)
Arau|o (Francisco Nogueira de)
Araujo (F"rancisco Soares de)
Araujo (Francisco Vaz de Abreu de)
Araujo (Francisco Vieira da Silva de)
Arau)o ((jaspar de) 12,

Araujo (Gaspar Franco dc)
Araujo ( Gonçalo de ) 38, 92,
Arau)o (Jerónimo de) 46,
Araujo (João de) 1S8, 192, 23g, 28<>, 3o5,
Araujo (João de Aroucha de) . .

.'

Araujo (João (Coelho de)
Araujo (João Simóes de)
Arnujo (Jorge í>oarcs dc)
Araujo (José dc) 1 58,
Araujo (Lourenço de)
Araujo (Luís de) 199, 23o,
Araujo (Luís de Pina de) ".

Aramo (Manuel dc), 66, 80, iqo, 204, 201, 2ii5, 3o5,

3i6 : :...:
Araujo (Manuel Mendes de)
Araujo ( Manuel Pinheiro de);

Araujo (Martinho dc)
Araujo ( Miguel Barroso dc )

Araujo (Pedro de) 79,
Araujo (Pcilro Dias dc) .'.

Araujo ( Pedro de Freitas de)
Araujo (Vicente dei 3i8, 322,
Araujo de AlmciJ.i (António de)
Araujo dc Almeida (Francisco dc)
Araujo de Azevedo (Manuel de)
Araujo Bahia (Antnnio de)
Araufo Bahia ( João de)
\riiiir. í; -iifií.vi I VK.imJcJ ...í..,,

T dc)
-)

I uls dc)
I'c;i'n de)

mo dl. (

• l"! ....

d dc

)

334
220
320
209
311

236
56

270
270
270
340
354
341
34'"-

207
107

90
322

346
227
25o
3q+
35

236
3ii

232
36i
25 I

i3

176

3J7

<H
220
2l5
232

80

347

74

3i8
181

56

5o
3C2
102

68

"7

208
208
202
Ó2

3S
34«

344
32
iSi

Araujo de Sousa ( Fernão de)
Arcas (D. Christina)

Arcos (Pedro dos)
Ardim (Jerónimo)
Ardim ( Pedro )

Areda (Diogo de)
Areda (Manuel de)

Arez ( Atfonso de).

Arez (.\ntonio de)

Argulho (António Ribeiro)
Argulho (Inácio Gil)

Armas (.\ntonio de)

Armas (Bartolomeu da Costa de)
Arnaut (António)
Arnaut ( Guilherme)
Arnaut (João)
Arnaut (João de Gouveia)
Arnaut (.Manuel da Silva)

Arnaut Sarinho (Inácio)

Arouca (Gaspar dc)
Aroucha (Sebastião Figueira de)
Aroucha Araujo (João de)
Arraes (André dos Reis)

.\rraes (António .Madeira)

Arraes ( Dr. Duarte .Madeira)

Arraes ( Francisco )

Arruda (Thomás da)
Arruda de Seixas (Manuel da)
Artiagua ( Francisco de )

Artum ( Belchior)

.\rtum Sanhudo ( .\ntonio) .'

Artur Sanhudo (Belchior)

Artur Sanhudo (Lucas)
Arvellos (Domingos Nunes de)
Arvellos (Gregório Luis dei
.•\rzilla (.Manuel Coelho de)
Ataide (Francisco Barreto de)
Ataide .Mascarenhas (João de)
Avellar (António Pimenta do)
Avellar (Brás dej
-•Vvellar (João Barreto do)
Avellar ( Luis da Silva do)
Avellar (.Manuel de) 225,
Avellar ( Pedro da Silva do)
Avillez (Henrique Nobre)
Avis (João Henriques de)

Avis (.Manuel Rodrii;ucs de)
Avis Serrão ( João de )

Azambuja (Francisco de)
Azambuja ( Manuel de Almeida de)
Azambuja Ribeiro (António de)
Azeitado (António (íonçalves)

Azevedo (Agostinho Gens de)
Azevedo (.Alevandre de)
Azevedo (Alvarf» de)

Azevedo (André de)
Azevedo

I
.André Pires de)

Azevedo (.António de) i83, 236,
Azevedo (António Caminha de)

Azevedo (António Luis de )

Azevedo (António Pereira de)

.Azevedo (.António Pinto dei
Azcvc.io i.Ait'''nio Rodrigues de»

\ 1 eixeira de)..

.

1 > dei
iei

Fcrraat di

Lemos de) .

I Leite dc).

.

<. 5o.

->7

365

"4
"•4
34-
34i
4^
4>i

206
20''>

2(>i

1 17

35
35

".7

207
"4
'.'»

'»5 >

232
252
25l

37

3 16

357
357
.•>iji

36 1

346
iii6

4.!

21 I

247

2QI

"f.

8q
231

80
35S

244
iSo

i65

292
2I4

292
2

252

344
252

346
a7<-.

365
|6|

III
200

3t, 180
<5



375 INDICt: DK NOMES DE PESSOAS

Azevedo (Francisco de Macedo de; 107

Azevedo (Francisco da Nóbrega de) 29?

Azevedo (Francisco Pereira de; 18.)

Azevedo (Francisco Pinio dei 305

Azevedo (Gonçalo Camello de^ 202

Azevedo (Gonçalo Gonçalves dej J4Ô

Azevedo 1 Inácio de) 70, 146

Azevedo (Inácio da Rocha de) 71

Azevedo (Jerónimo Borges de) 7S

Azevedo (loão de) 4'; 355

Azevedo (Joáo Haptisia de) 89
Azevedo (João Ferreira de) 23, 291

Azevedo (João Luís de) 144

Azevedo (Joáo da Nóbrega de) 2m3

Azevedo (Joáo Pino de) t>í^

Azevedo (José de) 205

Azevedo (l.uis Marinho de) ^- • • 25

Azevedo (Manuel de;, i3, 21,109,1 14,;23, 232,3i2, 3i4

Azevedo (Manuel de Araújo de) 202

Azev^-Jo (Manuel (,ardoso de) 3i4

Aze\edo (Manuel Fernandes de) 124

Aze\cdo (Manuel Pinio de) 17

Azevedo I Manuel da Rocha de) 71

Azevedo (Manuel \'az de) 1 -^4

Azevedo (Martim Fernandes de) 291

Azevedo (Miguel Cardoso de) 12 5

Azevedo (Nicolau de) 200

Azevedo (Nuno de) 200

Azevedo (Pedro de) 109

Azevedo (Pedro Fernandes de) 17

Azevedo (Pedro Leite de) 24?

Azevedo (Silvestre de) 70
Azevedo (Thoniás Botelho de) 277

Azevedo (Thomé líorges de) 107

Azevedo (Vicente de) tJ8

Azevedo Cardoso (António de) 54

Azevedo Carneiro (Jerónimo de) 189

Azevedo de Castro (João de) 41

Azevedo Coutinho (António de) 224

Azevedo Coutinho (João de ( 353

Azevedo Coutinho (Paulo de) 224

Azevedo da Cunha (Manuel de) 3i4

Azevedo Lobo (l.uis de) 78
Azevedo Lobo (Sebastião de) 78
Azevedo Madureira (António de) 216

Azevedo Madureira (Francisco de) 21Ó

Azevedo Negro ( Manuel de) 27o

Azevedo Pereira (André de) 198

Azevedo Rocha (António de) 227

Azevedo de Sousa (Manuel de) 227

Azevedo Souto Maior (António de) iSo

Babilão (António de Freitas) 221

Habilâo de Pimentel (Lourenço) 173, 221

Hacellar (Agostinho de Abreu) 23

Baccllar (António Rodrigues) 172

Hacellar (João) 71

Baccllar (Manuel Rodrigues) 172

Bacellar (Salvador) 71
Bahia (António de Araújo) <'>2

Bahia (João de Araújo) 72
Bahia ( Manuel) 109
Bahia 1 Miguel Alvares) 107

Baião (Paulo Vaz) i5

Balhcsteiros ( Bernardo de) » 3otJ

Balhesteiros (João de) 3o6
liambolcm de Faria ( Manuel) 333

Bambolem de Faria ( Pedro) 333
Bandeira (Baltasar da Costa) 324
Bandeira (Christovam Pinto) 359
Bandeira ( Marçal Pinto) 359
Bandeira (Sebastião de Figueiredo) 29
Bandeira (jens ( António) 324
Bandos Pereira ( Pedro) 362

Banha (André Mendes) 20«)

Baptista (António) to

Baptista ( Domingos) 145

Baptista (Gaspar) 21

Baptista (Joao), 3, 20, 21, 34, (K), 71, 85, 145, i5i,

1 52, lõti 3o7

Baracho (André de Lemos) 41

Baracho (Christovam Ferreira) 1 74, iih>

Baracho il'rancisco Serraoi 34?
Baracho (João Serrãoj 345

Baracho (Marlim Henriques) iúi

Barata (António) 178

Barbai (loao) 354
Barbai (Sebastião) 354
Barbalho (António) 2C7

Barbalho (l.uis) 2Ó7
Barbaiao (Francisco Lopes) 204
líarbeiros (João) 35S

Barbeiros ( Pedro) 358

Barbosa (.Álvaro) Soo

Barbosa (Álvaro de Araújo) 344
Barbosa (.António) 191

Barbosa (Amónio de Faria) 17

Barbosa (António .Machado) 222

Barbosa (.António Rodrigues) 142

Barbosa (António Simões) 21.I4

Barbosa (.António Soares) 264
Barbosa (António Teixeira) 124

Barbosa (Baltasar Vaz) 180

Barbosa (Bartolomeu) 3o(i

Barbosa (Iklchior) 34
Barbosa (Belchior de Araújo) 341

Barbosa (Bento Pereira) 271

Barbosa (Bernardo) 7?
Barbosa ((Christovam) 1 57
Barbosa (Christovam de Amorim) 3 10

Barbosa (Fernão Dantas) 32t>

Barbosa (Francisco) 96, 241

Barbosa (Gaspar) 14

Barbosa (Gonçalo) 43
Barbosa (Inácio do Amaral) 177
Barbosa (Inácio Teixeira) 124

Barbosa (João) 43, 100, i58, 241

Barbosa (João de .Araújo) 344
Barbosa (João Gomes Pereira) 240
Barbosa (João Gonçalves) i63

Barbosa (João Rodrigues) 35

Barbosa (Jorge da Costa) 227

Barbosa (José) 34
Barbosa (Manuel da Costa) iSy

Barbosa (Manuel Dantas) 32(j

Barbosa (Manuel Pousão) 1

5

Barbosa (.Manuel Rodrigues) 34
Barbosa (.Miguel de Barros) 11

Barbosa (Panialião de Sousa) 3fi2

Barbosa (Pedro) 100

Barbosa (1'cdro de Almeida) 3o3

Barbosa (Salvador Luis) 333

Barbosa de Almeida (Martinho) 23()

Barbosa de .Almeida (Torcato) 23()

Barbosa do Amaral ( .Manuel) 28^
Barbosa de Araújo (Belchior) 34(]

Barbosa de .Arau|o ( Bento) 34t'>

Barbosa de Barros (Manuel) 287

Barbosa de Faria ((íaspar) 192

Barbosa Filgueira (António) 70
Barbosa Mascarenhas (João) 3t)<)

Barbosa Pereira (Francisco) 35i)

Barbosa Pereira (Pedro) 35t>

Barbosa de Pina (Francisco) 228, 299
Barbosa Pinto (.António) 3Ò2

Barbosa Heimão (Pedro) 3i 1

Barbosa de Sã (Luis).. 192

Barbosa de Sd (Manuel) 2'U
Barbuda (António de) ^4
Barbuda (António .Moreira de) 247
Barbuda (Belchif)r Moreira de) 247
Barbuda (João da (Costa de) 191

Barbuda (Lopo Fernandes de) 1S4

Barbuda ( Mateus de) 54
Barbuda (Nuno de) 184

Barbuda (Valentim de) 49
Barbuda Maldonado (Domingos de) 3j9
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Barbuda Maldonado (João de)

Barbuda Maldonado (Fedro de) 329,

Barbudo (Francisco)

Barbudo (João de Faria dej

Barcellos (Diof;o Leiíao dc)

Barcellos (Gonçalo de» 10,

Barcellos (Joaquim de)

Barcellos (Lasaro de (

Barque ( ^ja^par dei »

Barradas (António de Brito)

Barradas (Gaspar)
Barradas (João)

Barradas ( Manuel de Brito;

Barradas (M.inuel Farinha)

Barradas ( Sebastião r<odngues)
Barradas de Hrito (Lauteno) 119,

Barradas Pimenta (DiogO)

Barradas Sardmha (Jorge) 121,

Barradas Sardinha (Lucasi

Barradas de Sec^ueira ( Lucas)
Barreira (António da Maia de)

Barreiros (António)
Barreiros (Brrtolomeu)
Barreiros (Bernardo 1'ires)

Barreiros (Domingos Lopes de)

Barreiíos (Francisco dos Reis)

Barreiros (Gregório)
Barreiros iJoáo Lopes)
Barreiros (Manuel)
Barrento (António;
Barreto (António; 6, 57,

Barreto (.António de Castro;

Barreto (Amónio Vaz; 2o5,

Barreto (Dinis Pereira)

Barreto (Francisco Coelho)
Barreio (João de Almeida)
Barreto ( João Francisco;
Barreio (João de Oliveira)

Barreto (Luis Rodrigues)
Barreto (Manuel) i58, 271,
Barreto (Manuel de Andrade)
Barreto i Martim)
Barreto ( Pedro) 5-,

Barreto ( Salvador Nunes) 14,

Barreto de Andrade (Miguel)

Barreto de Ataide (Francisco)

Barreto do Avellar iJoão)

Barreto Ferras 1 António)
Barreto do Quintal ( Manuel)
Barreto Rc/ende (Pedro)
Barreto de Sá (António)
Barreto da Silva (Luis)

Barreto da Silva (Manuel)
Barreto Vieira (João)
p.irrl[M f!iristi>\;im de Andrade)
i Andrade)
' «Carvalho de)

ir Dinis de)
1 de)

Harrus c Antunio de) 58, 142, 146,
Barro-, AntonK) Florges dc)
' \nlonio I)inis de)
' \ nionio Francisco)
' 10 Peixoto dc)

'meu de) 184,

da Kocha de)
'•.•

»

c oliveira de)

,

le;

->-. Mendes de) . . ..

i»co Rombo dc). . . .

,

Jc) ...

-;c)

\maral de)

.

ai. "77.

.'..".'lolli,

:j. 107.

eiró de )

.

329
33o
qt

ôo
340
181

181

10

KM
119
23l

121

5oó
22Ô

\'á
30b
83

226
226
83

252
i5a

• ^4

10

42
i33

"54

42
54
8

i6i

Ó2

337
'4

2.)8
'4

271
280

iio
2iq
3lõ
l52

25l

2o5
311
6

211

25o
33o
202
255

24
'97
2t)

26

233

a
33o
267
258
330
33l

3i8

;^334

!S

W.
260

387
241

' 1?

Barros (José de Almeidai
Barros (José Leão de;

Barros ( Luis de )

Barros (Luis de .Araújo de)
barros (.Manuel de; 72,
Barros ( Manuel Barbosa de)

Barros ( .Manuel Luis de)

Barros (Manuel Mendes de)
Fíarros ( .Manuel de Oliveira dc)

Barros ( Manuel do Rego de )

Barros (Manuel Ribeiro de)

Barros (Manuel da Silveira)

Barros (.Manuel Soar-is de)

Barros (.Manuel Viegas de)
Banos (Maurício de)

Barros (Pedro de) 22,

Barros (Pedro Moreira de)

Barros (Thomás Nobre de)

Barros de Abreu (Manuel de)
Barros de Alvelos (.Manuel de)

Barros Barbosa (.Miguel)

Barros de Brito ; Manuel de )

Barros Caminha ( .Manuel de)

Barros de Carvalho (Francisco de;

Barros Carvalho (Gonçalo de)

Barros Coelho ( Francisco de)

Barros da Costa 1.Manuel de)

Barros da Cunha ( Thomás ae)

Barros de Gamboa (Martinho de)

Barros Leite (.António de)
Barros Leite (Jorge de)

Barros de Lima (João de)

Barros .Malheiro (.António de)

Barros de .Miranda ( Manuel de)
Batros Nu.ncs (Jacinio de)

Barros Nunes (João de)

Barros Pereira (.Manuel de)
Barros de Queiroz (António de) -

Barros Rebello (Theolonio de)

Barros da Silva (Francisco de)

Barros da SiKa (Jerónimo de)

Barros da Silva (.Manuel de)
Barros da Silva ( Paulo de)

Barros Tarejo (Domingos de)
Barroso ( .Affonso)

Barroso (António) y5,
Barroso (.António Rodrigues)
Barroso (Christovam Pacheco)
Barroso (Gomes)
Barroso (Gregório Rodrigues)
Barroso (Manuel) .' 2,

Barroso (.Manuel Rodrigues)
Barroso (Pascoal!

Barroso de .Almeida ( Paulo)
Barroso de Araujo (Miguel)

Barroso Delgado ( Bernardo;
Barroso Pereira (.António)

Barroso Pereira (Josci

Basto (António .AHonso do)
Basto (António Silvestre do)

Basto (António de .*^iqucira do)
Basto ( Francisco de )

Basto (Fructuoso de)

Basto (Gaspar Lones do)
Basto (Gaspar de Moraes do)
Basto (Jerónimo dc)

Basto (João do) • i5,

Basto (José do)
Basto ( Manuel do) So,

Basti) (M-— '
' Moraci do)

Basto d" lo)

BaM- ^
Ba 1

Ba 1' ... ^ i' 1

Basto Pereira (An

•

8,

B.ivJo Pir, ic.i ( I.

Bat

Bai

(ia C.o<ita

rcncol. .

192

201

22

"7
2^7
58

3Ô7
5o

9
'9

339
20<l

ItO

iiS

118

32 1

173

220
3i4

1

1

275
3l2

1

1

352

207
líU
201

35i

204
22Q

23;
329
329
224

258

'49

247

247
.41.

IU2

61
3Ô2
325

3

4*^

2t>3

o5
2t')3

3
2.'iS

3Õ3
65
65
t".5

i5i

330
36

319
õ

'77
'4
8
56

«97
ii*>

'4
'

»

;ti

3lQ

18

-j

.j5



37^ índice de nomes de pessoas

Batalha (Luis) 176, 225
Batalha (.Manuel Rodrigues) 1 56
Beçares e Aguiar (Bernardo de) 35
Becunha (João de) 17
Becunha (Pedro de) 17
Beja Brandão (Francisco de) \3y
Beja Perestrello (João de) 224
Belém (João Gonçalves) 27Q
Belhesteiros (Fernando de) 282
Belhesteiros (João de) 282
Beliago (Cosme de Faria) 244
Beliago Carneiro (Francisco) 170
Belinque (Brugarte) 1

3

Belinque (Paulo) i3

Bello de Amaral (Manuel) 12

Bello Proença (Manuel) 137
Bello Proença (Pedro) 137
Bello Rebello (Manuel) 1^1
Benevides (Bento de Araújo) 181

Bentes (Manuel Martins) 189
Bento (Aleixo) 1 33
Bernardes (António) 274
Bernardes (João) 108, 190, 232
Bernardes (Manuel) .".

,

274
Bernardes (Sebastião) 3oo
Bernardes de França (Luis) 232
Bernardes de Franca (Manuel) 190
Besmáo ( Henrique Figueira) 70
Besmão de Amajor (Pedro) 70
Bezerra (Sebastião Fagundes) 43
Bezerra Pereira (Manuel) 337
Bigodes (Francisco Sequeira) 189
Bigodes (Manuel Sequeira) i8g
Biscainho (Pedro Vieira) 19Ô
Bivar ( António Dias dei 5o, 25o
Bocarro (António Jorge) 73
Bocarro (Francisco) 225
Bocarro Quaresma (João) 238
Boiado (José do Couto) 209
Boião (Amónio Pereira) 3Õ5
Boim (Bartolomeu de Faria) 61

Boja (João) 1 20
Bonoet (António) 5

Bonoet (Arnaut) 5

Borba (António Fragoso de) 221
Boreht (Nicolau Vandre) 299
Borges (Amador) 43
Borges (Ambrósio Fernandes) 226
Borges (António) 46, io3, tc8, i5o, 278
Borges (António Botelho) 46
Borges (António da Fonseca) 108
Borges (Amónio dos Santos) 3o
Borges ( António de Sousa ) 2 1

5

Borges (Baltasar) 336
Borges (Baltasar da Fonseca) 189
Borges (Diogo de Araújo) 3i6
Borges ( Domingos) 2 (, 264
Borges íEstacio) 278
Borges (Filipe) 219
Borges (Francisco) 46. io3
Borges (Francisco Botelho) 46
IVjrges (Francisco Gomes) 2jo
Borges (Jacinto) 167
Borges (Jerónimo) 108
Borges (João 1 43,46, 278
Borges (João Correia) 18
Borges (João Pacheco) 28
Bornes (Lazaro) 3i
Borges (Manuel) 317, 336, 337
Borgcb (M.miicl Dias) ; 243
Brito (Manuel Frocs de) 321, 329
Borges (Manuel (iodinho) 71
Borges (Man jcl I opes) 327
IV)rges (Manuel Ribeiro) 208
Borges ( Manuel de Sousa) 280
Bornes ( Marcos) 2(^4
Borges (Pascoal) 3i 1

Borges (Paulo) l5
Borges (Pedro de Araújo) aoi
Borges (Rafael; j56

Borges (Sebastião de Almeida) i3

Borges (Thomé) i5, i33

Borges (Vicente Vás) 18

Borges de Albuquerque (Nicolau) 256
Borges de Azevedo (Jerónimo) 78
Borges de Azevedo (Thomé) 167
Borges de Barros (António) 364
Borges Botelho (António) 299, 344
Borges Botelho (Faustino) 299
Borges Botelho (Manuel) 23
Borges Botelb- (Simão) 23
Borges de Brito (André) 78
Borges Cabral (Fernão) 3i 1

Borges de Carvalho (Manuel) 46
Borges Coelho (António) 253
Borges Coelho (Manuel) 25y
Borges Coelho (Pedro) 25q
Borges da Costa (Luis) 240
Borges Curado (António) 3oi

Borges de Figueiredo (Manuel) 214
Borges Figueiróa (Lucas 245
Borges Figueiróa (Ventura) 245
Borges da Fonseca ( Lucas) 3Íj
Borges da Fonseca (Pascoal) 1 »7
Borges Fuzeiro (António) 40
Borges Homem (Amador) 314
Borges Homem (Luis) 3i4
Borges Machado (Leonardo) 192
Borges Machado (Pascoal) 102
Borges de Magalhães João) 167
Borges da Mata (João) 73
Borges de Mesquita ( Manuel) 208
Borges de Oliveira (Jerónimo) 174
Borges Pacheco (Diogo) 3

Borges Pacheco (José) 5

Borges Pacheco (Pedro) 28
Borges Pereira (Baltasar) 67
Borges Pereira ( Manuel) 174
Borges Ribeiro (António) 22tí

Borges de Seixas (Francisco) 235
Borges da Silva (António) 193
Borges de Sousa (Baltasar) J77
Borges de Sousa (Luis) 177
Borges de Sousa (Manuel) 215
Bornete (Fabião da Silva) 40
Bornete (João) 40
Borralho (Diogo Fausto) 273
Borralho (Manuel Fausto) 273
Botado (Francisco) 9
Bote Pacheco (Fernando) 75
Bole Pacheco (João) 75
Botelho (André) 63
Botelho (António Borges) 229, 344
Botelho (António Coireia) 243
Botelho (António de Faria) 244
Botelho (António de Figueiredo) 25o
Botelho (t^hristovam) 55
Botelho (l)iogo) ^o
Botelho (Domingos Soares) 264
Botelho (Domingos Teixeira) 21

1

Botelho (Eslevam) 45, 67
Botelho (Fernão; 294
Botelho (Filipe) 299, 3Ò4
Botelho (Francisco) 248, 279
Botelho (Francisco Correia) 02
Botelho ( Francisco Nunes) 341
Botelho ((iaspar Teixeira) 211
Botelho (Inácio Soeiro) 3'

Botelho (João) ' 67, i()3, 24I

Botelho (João (-arvalho) i65
Botelho (João Gameiro) 3u
Botelho (João Lobão) 228
Botelho (João de Oliveira) 274
Botelho (Jorge Correia) iq3

Botelho ) José ) 36^
Botelho (José Moniz) 3ih
Botelho ( l,uis Paes) 232
Botelho (Manuel) '7, 55, 1*9» 187, 294
Botelho (Manuel Borges) 23
Botelho (Manuel Ferrciraj i54
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Botelho (Manuel Gameiro) 39
Botelho (Manuel Loureiro) 3i

Botelho (Manuel Miranda; 3Õ7
Botelho (Manuel Ramalho) iSq
Botelho (Manuel Ribeiro) Sio
Botelho (l>auloi 3oo
Botelho ( Paulo Freire ) 283
Botelho ( Pedro de Miranda; 3(>7

Botelho (Simão Borges 1 23
Botelho (Simão Rodrigues) i;^^

Botelho de Azevedo ( fhomás) 277
Botelho Borges (António I 4Ó
Botelho Borses (Francisco) 46
Botelho de Carvalho (Agostinho) 217
Botelho (torreia (Manuel; 178
Botelho Correia (Simão 1 178
Botelho Correia (Thomãs) 225
Botelho da Costa (António! 224
Botelho de Figueiredo (Brás) 245
Botelho da Gama (Dionísio) 3iJ4

Botelho Henriques (Manueli 175
Botelho de Mesquita (João 1 223
Botelho da Nóbrega (Bartolomeu) 62
Botelho de Oliveira (Miguel) 267
Botelho Pimentel 'André) 259
Botelho Pimentel (JoSo) 259
Botelho Ribeiro (Manuel) 40
Botelho Roubão ( Thomé; 232
Boto (Álvaro Lopes) 236
Boto (Cosme de Almeida) 36ô
Boto (Francisco Lopes) 236
Boto Pacheco (Fernando) yi
Boto Rebello (Manuel) 365
Branco (Manuel Rodrigues) i36

Brandão (Alexandre Gomes) 3o8
Brandão ( António 1 33o
Brandão (António Rodrigues) i65

Brandão (Baltasar de Paiva) 26a
Brandão (Domingos Alvares) 10
Brandão ( Francisco de Beja ) 137

Brandão (Jacinto Gomes) 3o8
Brandão ( João Ferreira; 234
Brandão (José Gomes) 123

Brandão (José da Silva) 79
Brandão (Manuel) 12

Brandão (Marcos) 234
Brandão ( Martim Ferreira) 234
Brandão (Sebastião) 12

Brandão de Lima (Manuel) 33o
Brandão Macsso (António) 8
Brás (Alberto; I25

Brás (António) 92
Brás (Domingos) 92
Bravo (Amaro Rodrigues) 327
Bravo (João Rodrigues) 327
Bravo (Lourenço Rodrigues) i36
Bravo (Vasco da Fonseca) 336
Bravo da Fonseca (Vidal) 336
Brezane (Francisco) ai 1

Briones (António de) 3o
Brísos (António de) 3i6
Briios (João Alexandre de) 296, 3i6
Brisos da Silva ( António de) 296, 3or)

Brito (André de) 75, 78
Brito (Andrc Borges de; 78
Brito (António de) 5i, i63, 188, 2^
Brito (António «torreia de) 3j5
Brito (António Frocs de) 3íi
Brito (António Mendes de) 368
Brito (Const;intino de Almeida de) 291
Brito (Cosme de) 225
" '•

'- ,
»3. 77

le» 3m
I rode) 54
I de) aaa

A «63, a»8
de. 153

'
: ^jciredo de) 338

' nto de) 11
I a8i

Brito ( Francisco de) 77, 1 38,
Brito (Francisco Soares de;
Brito (Francisco de Sousa)
Brito ( Gonçalo Mendes de )

Brito (Guilherme Correia de)
Hrito (Heitor de)
Brito (Henrique de)
Brito (João Folgado de)
Brito (João Raposo de)
Brito (João Soares de)
Brito (João de Sousa de)
Hrito (l.auterio Barradas de) 1 19,
Brito (Luís de) 154,
Brito (Manuel de) 3i,

Brito (Manuel de Barros de)
Brito ( Manuel Caldeira de)
Brito ( Manuel Soares de).

Brito (Maninho de)
Fírito (Miguel Rodrigues Soares de)

Brito (Pedro de Figueiredo de)
Brito (Pedro Franco de)
Brito (Sebastião Gomes de)
Brito (Thomás Soares de)
Brito (Thomé Soares de) 274,
Brito de .-Mmeida (Luis de)
Brito Barradas (António de)
Brito Barradas (.Manuel de)
Brito de Carvalho ( Fi ancisco de)
Brito Correia (.\ntonio de) 194,
Brito de Lacerda (.Vntonio de)
Briío Leitão ( Manuel de/ •

Brito da Silva (Francisco de)
Brito Taveira (.António de)
Brito de Vilhena (Francisco dc)
Brunete (João)
Bulhão (F'rancisco de)
Bulhão (Francisco de Sá de)
Bulhão (Nuno de Novaes;
ííulhóes (António)
Fíulhóes ( Inácio de F'reitas de)
Bulhões Chichorro (Manuel de)

Bulhões Homem (.António de)
Burgínão (João), Conde de Trasco

Cflbaço (Jerónimo Rodrigues). .

.

Cabaço (Manuel Gomes)
CabeJo (.António)

Cabcdo Mousinho (Luis de)

Cabedo Mousinho (Miguel de)..
Cnbcllos (João dc Mira)

Cabo Grosso (Filipe Lourenço).
Cabral (António)
<.;abral (.Amónio Ferreira)

Cabral (.António (ionçalves) . . .

.

Cabral (.António Osório)
Cabral (.António Pereira)

Cabral (António Pinto)

Cabral (.Antijnio de Sá)
Cabral (Belchior)

Cabral ( l >omingos Velloso)
Cabral (Fernão Borges )

Cabral (Filipe de Almeida)
Cabral (Francisco Aires»

Cabral (Francisco da Costa;....
Cabral (fiaspar de Mello)
Cabral (Gomes dc Andrade)....
Cabral (Gregório )

Cabral (Jerónimo)
Cabral (Jerónimo Teixeira)

Cabral (João)

Cabral (João Duarte)
Cabral (João dc .Mesquita)..

Cabral (Josc)

Cabral (Luis Pereira)

Cabral (l^um Hibeiro)

<^abral (Manucli
Cabral ( Manuel de Araújo)

142,

2J4

i<i

3ti8

355
358
3i8
i38
288
J'4
3.,

3o(">

320

27>
334

247
271.

273
338

7
283
222

314
291
1 10

3o<-(

225
22q
358

1

1

33o
i3

75
O

„9
280

'1

26Õ
356
'?'

KXl

32Í

í57
32

41
2S2

2Si

172
33

140
3(".3

43
2 58

65

3ii

201}

20»i

253

341
2l>

190

35i

26

25á

Mil



38o ÍNDICE DE NOMES DE PESSOAS

Cabral (Manuel Leitão) igo

Cabral (Manuel Pereira) 3'i~

Cabral (Manuel \'elloso) 240, 258

Cabral ^Matias de Araújo) 36i

Cabral (Miguel Osório) 240
Cabral (Thomé) 3jo
Cabral (Thomé Duarte) ; Sy

(!;abral de Abreu (Pedro) 199
Cabral da Costa (Pedro) 331

Cabral Ferreira da Fonseca (Manuel) 363

Cabral de Magalhães (Belchior) 3o8
Cabral Novaes (António) 3 10

Cabral Novaes (l^edroj 307
Cabral de Parada (António) 204, 253
(Cabral de Sá (Agostinho) 53

Cabreira (Carlos Correiaj ió3
Cabreira (Francisco) 20
Cabreira (João Viçoso; 43
Cabreira (Manuel) 03
(Cabreira ( Simáo Dias) 3b3
(Cabreira de Andrada (André) 29
Cabreira de Mendonça (André) 352
Cabrita (António Freire^ 247
(^^abrita (Bartolomeu Fernandes) 108
Cabrita (Diogo da Costa) 201
Cabrita (Manuel Rodrigues; 119
Cabrita (Pedro da Costa) 187
Cabrita da Costa (Francisco) 187
Cabrita Freire (Francisco) 108, 201, 247
Cabrito (Jerónimo) ". 86
Cáceres (João Ramos de) i65
Cáceres (Pedro Gonçalves) 261

Cado (I.uis) 291
Cado (Nicolau) 2t:9

Caeiro (Domingos) 304
Caiado de Gamboa (Jorge) 340
C^al (Agostinho de) ".

10

Cal Quaresma (Pedro de) 10

Caldas (António Rodrigues de) 144
Caldas (Jerónimo de) 202
Caldas de Sousa (António de) 357
Caldeira (António) 2SÓ
Caldeira (Estevam) 23

1

C^aldeira (Fernão Metello) 20<)

Caldeira (Francisco) 21Ò
Caldeira (Francisco Freire) 5o
(baldeira (Manuel) 40
Caldeira (Manuel Gil) 23

1

Caldeira (Manuel Leitão) 322
Caldeira (Manuel Nogueira; 209
Oldeira (Nicolau; ..."

. 210
Caldeira (Pedro) 40, 2S6
Caldeira (Pedro da Costa) 236
(baldeira (Sebastião Leitão) 322
(baldeira de .Almeida (Vicente) 291
Caldeira de Brito (Manuel) 334
(baldeira Fragoso (Francisco) 1

(baldeira da .Nlaia (Manuel) 209
Caldeira Mergulhão (Francisco; iil
Caldeira de .Moraes (Fernão; 193
(Caldeira da Rocha (.Maiiue!) 78
(-^alheiros (Baltasar de Castro i 3iq
(palheiros (Baltasar Gonçalves) 9S
(Malheiros (l)omincos Gonçalves) <')8

Calheiros (Francisco d.i (-osta) 336
Calhtiros ((jaspar de Castro; 3iq
(palheiros (João da Costa) 336
(bailado (.-\haro Fernandes; 210
(;.illailo (.António Rodrigues) 210
(paliado (João Rombo) ^o, 212
Callado (.Manuel Rombo) 40
Camará ( I)iogo Nunes da) 220
Camará P.iclieco (Simão da) 3o3
(;ambilo (Gunçalo Fernandes) 201
(^imcllo ),Amaro Moreira; 244
<;,ime!lo (.António) 210, 36o
Camclio (António Gomes) 49
Camcllo (Francisco) 36õ
Camclio (Joãoi 26ú
Catncllo (João da Co»tu; 3(3

1

Camello (José Gomes) 49
Camello (Manuel; 21

Camello de .Azevedo (Goncalc) 202
Camello Leonardo (iNlanuel) 14
Camello Lobato (Roque) 210
Camello de Serpa (António) 146
Caminha (Francisco de) 254
Caminha (Manuel de Barros) 3i2
Caminha de Azevedo (.António) 252
Caminha Gala (Manuel) 3i2
Campello (João Gonçalves) 180
Campo (Vicente Correia do) 342
Campo Coelho (João do) iqi

Campos (.António de .Araújo de) in()

Campos (.António Navais de) ti8

Campos (Bernardo de) 52
Campos (Frutuoso Pereira de) 159
Campos (João de) 181

Campos (João de Araújo de) 23o
Campos (João Collaço de) 147
Campos (João 1 .opes de) 146
Campos (Lourenço de) 83
Campos (Luís dei i32

Campos (Luís Navais de) 68
Campos (Manuel .Aranha de) 216
Campos (Martim Gonçalves de) i32

Campos (.Miguel Rodrigues) 147
Campos Ferrão (.António de) 3o6
Campos Ferrão (José de) 3o6
Campos Mergulhão (.Manuel de) 224
Campos Zuzarie (Belchior de) 326
Campos Zuzarte (João de) 32Ó
Canadas (.António Jorge) 23

1

Candoso (João) iq?

Canhão .Maio (Bento) 127
Canhão Maio (.Manuel) 127
Cano (Francisco) 37
Canto de Mello (.António de) i85

Canto de .Mello (Gaspar do) i85

Cão (Jerónimo de Aires) 281

Capão (.André Attbnso) 221

Capão (Diogo de Oliveira) 221

Capão (Domingos de Oliveira) 219, 221

Capella da Fontoura ( Máximo ) 280
Car (Hnrnabé) 342
Car (Roberto) 342
Carameleiro (João Lopes) 291
Carameleiro ( Manuel Lopes) 291
Carcho (João Soeiro) 40
Cardenas (Christovam Mateus de) 204
Cardoso (Amaro) 40
(Cardoso (André) 365
Cardoso (.António) 33, 148
Cardoso (.Amónio de Azevedo) 34
Cardoso ( Bento Rodrigues) 32

Clardoso (Christovam) 104, io5, 221

Cardoso (Domingos) 104, lo5

Cardoso (Filipe Rebello) 5

Cardoso (Francisco) 74, 290, 365

<;ardoso (Francisco Pereira) 345
Cardoso ((ia>par) 33, 20(>, 214
Cardoso ((ionçalo Duarte) 33ti

Cardoso ( Inácio Vieiro ) 29
(Cardoso (Jerónimo de Oliveira) 13?

Cardoso (João) 47, 243, 324, 365
Cardoso ( João Correia ) 278, .3oS

Cardoso (João David) 3i3
Cardoso (João de Paiva) 36ii

Cardoso (João Rebello) ?

Cardoso (João Ribeiro)
26.J

(Cardoso (Jorge) 2Ó0, 3o<>

Cardoso (Lourenço Homem) 256
Cardoso (Manuel) 11, 44, 47, 59, 89, 07) í36, 3o<'>

Cardoso ( .Manuel .Alvares) 33^
Cardoso ( Manuel ( torreia ) 281)

Cardoso ( Manuel de Ciamboa) 2.^3

Cardoso (M.iiiasi HkS

Cardoso ( Miguel Mendes ( 23o
Cardoso ( Miguel Soares) "..... 339
Cardoso ( Paulo Pereira) 70
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1

Cardoso ( Pedro i 40,
Cardoso de Almeida ( Leonardo)
Cardoso de Almeida ( Manuel 1 176,

Cardoso do Amaral ( Franciscol

Cardoso de Andrade ( António 1

Cardoso de Andrade (Manuel)
Cardoso de Azevedo 1 Manuel )

Cardoso de Azevedo ( Micuel (

Cardoso de Carvalho ( António i

Cardoso Coelho ( Bartolomeu i

Cardoso de Faria ( Bernardo 1

Cardoso de Faria ( Manuel I

Cardoso de Figueiredo (Belchion
Cardoso de Fii;ueiredo ( Sebastião )

Cardoso de F'ontes ( Jorge 1

Cardoso Homem 1.Manuel I

Cardoso Leitão ( Manuel 1 :

.

Cardoso de Menezes (l.uisl '.

Cardoso de Miranda ( Manuel 1

Cardoso de Moraes (António)
Cardoso Pacheco ( António )

Cardoso Pacheco (Manuel)
Cardoso Palença ( Roque )

Cardoso Pinto (António)
Cardoso Pinto 1 Bernardo)
Cardoso Pissarro (António)
Cardoso Ribeiro ( Luis)
Cardoso de Sousa (Rafael)

Cardoso de \^l^;o'lcellos ( António)
Cardoso da W-ica ( António)
Caria (João dei

Carmonsc (Guirose)

Carneiro (Amaro)
Carneiro (António) 25,

Carneiro (FVancisco Beliago)

Carneiro (Jerónimo de Azevedo)
Carneiro ( João )

Carneiro ( João Mesquita)
Carneiro ( José )

Carneiro ( Luis).

Carneiro (Manuel) 25,

Carneiro ( Matias)

Carneiro ( P.intaleão da Cunha)
Carneiro i Vicente (iomes )

Carneiro da 0)sta ( Belchior)

Carneiro de <>)uros (Mipuel)

Carneiro de Figueiredo (Jacinto)

Carneiro de figueiredo (João)

Carneiro de Figueiredo (Manuel)
Carneiro Freire ( Manuel)
Carneiro de Morncs (António)
Cirmir'. Mrrvt Xo 1 Francir-co)

CjriieifM lie ^.rv.pnio (Francisco)

Carneiro de Sampaio ( Gaspar )

Carneiro de Siiucir 1 (Francisco)

Carneiro da - ré)

Carneiro da ~ ro)

(2am«iro de ><n)sa iMmáo)
Camidc ( António de )

Carnidc (António (Correia).. ...

Carnide (Marcos de)
Carrasco ( Aleixo 1

Carrasco 1 António 1

Carrasco 1 F>.tc\ .im)

(^arra^co Mcndis 1 Manuel) .

(barreira 1 |-rnnctvco)

Carreira 1 Ifi.Vi 1'odríguet)

Cnr-- '

Ca
C.T
C;i-

Ca
C.>-

«:a

Ca
Ca
Ca
« ,.-1

' odnguet)

.

I>ia»| ....

M).

ffc» dei.

-) 43, ."9,

M4
256

219
324
36<>

36Í)

3i4
125

260

340
340
214
3i3
2iq

40
290
35

243

4>

259
259
341

4'
255
36(3

324

244
307
i5j

i38

323

73

44
«79
ifsg

44
284
358
284
358

24
13

352
180

'79
23o
3t'K5

3ÓÓ
lOt»

280

14
88
88

344
358

73
34»i

i85

334
i85
2^0
58

58
^(10

62

i3i

7»
101

«6
06
•»

'?í

~ i\

v>

Carvalho ( Agostinho Botelho dei

Carvalho ( Agostinho da Silva e )

Carvalho ( Antão Gomes de )

Carvalho (António de) 33, 36, 41, 42, 43, 48, 52,

58, 59, 75. 81, 118, 1 3 1, 1 32, i3t., 148 ,238,273

—

Canalho ( António Alvares dei

Carvalho ( António de Andrade de )

Carvalho ( António Cardoso de 1

Carvalho ( António da Costa de 1

Carvalho ( António Dias )

Carvalho (António Fialho de)

Carvalho ( António Leitão de ) 57,
Carvalho ( António de Lima dei

Carvalho (António Moraes de)

Car\ alho ( António Novaes dei

Carvalho (António Ribeiro de)

Carvalho (António Rodrigues dei 25, 197,
Car\'alho ( António Simões de 1

'.

.

.

Carvalho ( António de Sousa de )

Carvalho (António Teixeira de)
Car\alho (Baltasar Lopes de)

Carvalho (Bartholomeu de)

Carvalho ( Bastião )

Carvalho ( Belchior de 1

Carvalho iBrás Gomes de)

Carvalho ( Christovam 1

Carvalho (Christovam Castanho de)

Carvalho ( Diogo ) 1 75,

Carvalho (Diogo Feio de)

Carvalho ( Diogo Gentil de )

Carvalho (Domingos), 5i, 63, 85, i3o, i32, i36, 164,

267
Carvalho ( Domingos Lopes de)

Carvalho (Domingos Pereira de) r

Carvalho (Domingos Zuzarte de)

Carvalho ) Fernando Soares de )

Car\alho ( Fernão Velho de)

Carvalho ( Filipe da Costa de)

Carvalho (Francisco de) 33, 36,

Carvalho (Francisco de Barros de)

Carvalho (Francisco de Brito de)

Carvalho (F'rancisco Ferreira de)

Carvalho (Francisco da Fonseca de)

Carvalho (FVancisco de Horta de)

Carvalho (Francisco Nunes de) 33,

Carvalho (Francisco 1 eixeira de)

Carvalho (Frutuoso Pereira de)

Carvalho ) Gaspar de ) y,
Carvalho ( (íaspar Feio de) '.

.

Carvalho (Gaspar Vás de)

Carvalho (Gonçalo)
Carvalho (Gonçalo de Barros)

Carvalho (Inácio)

Carvalho (Jerónimo Cerqueira de)

Car\alho ( Jerónimo (jomes de) ». .

.

Car\alho (João de), 19, 44. 5o. 70, 71, 85, o5, 1 18,

136.146. 14S .' '.

Carvalho (João Alexandre de)

("arvalho (João Baptista de)

Carvalho (João Leitão de)

Carvalho (João Moreira de)

Carvalho (João Pinheiro de)

Carvalho (João Pires de)

(Carvalho (João R' ' Ic)

Carvalho (João 1

.

Carvalho (João \'n.ii .1 >il r

Carvalho (João Vivas de)

Carvalho (João de Viveiros de)

Carxalho (Jorge F"erreira de)

Carvalho (Jorge Pinto de)

Carvalho (Josc 1 líJl,

Car\ .ilíiii í 1' isi' G' imci ile'(

Cl
Ca I

Carvalho (L' .5,

Carvalho (L' 1

Carvalho (I.vmm

Carvalho (Lv^
Carvalho (I '

Cnr»alho (Li.

125

3i5

74
45

2tJO

210
l3l

74
3o3
35 1

207
i3

338
364

\->

287
340

'79

60

írircSo d?»

'44
l33

261

217
2t)»l

240

207
1Ò4

6(>

225
238
3.»

5S4

II

225
ii5

28^
281.

267

281
266
i3

J^
352

92
29

211

24<J

Ah

340

.3^

n5

3 18

332
36

.37
2KI

55
35i

243



38-j índice de nomes de pessoas

Carvalho (Luis Nogueira de) 275
Carvalho 1 Luis Nunes de ) 52

Carvalho (Luis da Silva de) 212

Carvalho (Manuel de) 43, 5i, 60, 77, 92, 118, i3i,

140, 240, 2Ó3, 281, 3 13 3i5

Carvalho ( Manuel de Almeida de 1 234
Carvalho (Manuel Antunes dei 3õ
Carvalho ( Manuel Borges de ) 46
Carvalho (Manuel (torreia dei i3i

Carvalho ( Manuel da Costa 1 14, 253

Carvalho (Manuel Ferreira dei '91745 "^
Carvalho 1 Manuel da Fonseca de ) 287
Carvalho ( Manuel Garção de 1 55

Carvalho ( Manuel Gomes de ) 211

Carvalho ( Manuel de Gouveia de ) 188

Carvalho ( Manuel Leitão de I 3o3
Carvalho ( Manuel Lopes de ) 38

Carvalho (Manuel Nunes de) 55

Carvalho ( Manuel Peixoto de I 79
Carvalho (Manuel Pires de) 70. i3ó, i5i, 33()

Carvalho (Manuel Preto de) 35

Carvalho (Manuel Rodrigues de) 16

Qirvalho i Manuel de Sousa 1 164
Carvalho 1 Manuel Teixeira de) 267
Carvalho 1 Marçal Pereira de) 227
Carvalho (Martim) 36
Carvalho (Martinho Peixoto de) 79
Carvalho ( Mateus 1 3o8
Carvalho (Matias) 159
Carvalho (Matias Gomes de) 55

Carvalho (Miguel Lopes de) 35

1

Carvalho (Miguel Rodrigues de) 2o3
Carvalho ( Paulo) 181

Carvalho (Paulo Pereira de) 242
Carvalho ( Paulo Teixeira de) 35

1

Carvalho ( Pedro de ) ^i '40, 164, 249
Carvalho ( Pedro Coelho de) 355
Carvalho (Pedro Dias) 94, loó
Carvalho 1 Pedro Leão de ) 63
Carvalho ( Pedro Vaz de ) 83
Carvalho (Quintino) G3
Carvalho ( Rafael 1 42, 59
Carvalho (Salvador Marques de) 36i
Carvalho (Sebastião de) 33, 5i, 70
Cai valho (Sebastião Rodrigues de) 188
Carvalho ( Sebastião Vieira de ) 83
Carvalho ( Simão Alvares de ) 74
Carvalho ( Simão Novaes de 1 23
Carvalho (Thomás Nogueira de) 275
Carvalho (Vicente) 220
Car\'alho (Vicente da Costa) 288
Carvalho Alpalhão ( Estevam) 3o8
Carvalho de Amorim (Pedro) 214
Carvalho de Barros (Agostinho) 41
Carvalho de Bastos (João) 279
Carvalho Botelho (João) ub
Carvalho da Camará ( Vicente) .

• 220
Carvalho da Costa (António) 148
Carvalho da Cunha ( António ) 234
Carvalho da (2unha ( Bernardim ) 206
Carvalho da Cunha (João) 234
Carvalho da Cunha ( Manuel ) 72
Carvalho Ferreira (Diogo) 259
Carvalho Freire ( Francisco ) 270
ílarvalho Freire ( Rodrigo de) 345
Carvalho de Freitas (Manuel) io3
Carvalho da (iama (João) 144
Carvalho Garcia ( António) 348
Carvalho Garcia (José) 348
Carvalho Leitão (Bernardo) 3io
Carvalho Leitão (Hilário) 209
Carvalho Leitão (José de) 209
Carvalho de Miranda ( João de ) 342
Carvalho de Miranda ( Valentim ) 327
Carvalho Rebcllo ( Diogo 1 364
Carvalho dt Rego ( Manuel) 182
Carvalho do Rego ( Mateus) Ji
Carvalho de Sampaio (Joáoi i63
(larvalho de Seixas (Manuel) 270
Carvalho de Sequeira 1 António) 271

Carvalho de Sequeira (Diogo) 272
Carvalho da Silva (Clemente) 75
Carvalho da Silva (Domingos) 3 10

Carvalho da Silva ( Manuel 1 76
Carvalho Solho ( Diogo ) 325

Carvalho Solho ( Nicolau) 325

Carvalho de Sousa (Pedro) 189
Carvalhosa (Pascoal Ferreira de) 262
Casado (Francisco) 226
Casado ( Gonçalo) 340
Casado ( Pedro da Silva) 63
Casado Maciel (João ) 368
Casado de Mello ( Manuel ) 226
Casal Neto (António do) 261

Caseia de Mendonça ( Rui ) 287
Caseia do Valle (Álvaro) 323
Caseia de Vilhena (Estevam) 3l 1

Caso (Estevam Soares do) 161

Castanho ( Diogo Rodrigues) 1 53
Castanho ( Domingos Gonçalves) 3

1

Castanho (Domingos Rodrigues) i53

Castanho ( Francisco) 322, 365
Castanho (.loáo). . 322
Castanho de Carvalho (Christovam) 262
Castelláo (Francisco) i56

Castellão (Manuel) i56
Castelláo (Simão) i33
Castello Branco (Alexandre Ferrão de) 23i

Castello Branco (António Almeida de) 180, 277
Castello Branco (Francisco de Abreu) 239
Castello Branco (Francisco de Figueiredo) 252
Castello Branco (Francisco Moreira de) 283
Castello Branco (Jerónimo Ferrão) 294
Castello Branco (João de Brito) 2o3

Castello Branco (Jorge de Góes Ferrão de) 204
Castello Branco ( Manuel Ferrão de) 232
Castello Branco (Manuel de P"igueiredo de) 229,

232 252
Castello Branco (Manuel de Mesquita de). . . 216, 23o
Castello Branco (Manuel Rebello de) 278
Castello Branco (Manuel Trigueiros de) 3io
Castello Branco ( Marcos Ferrão de ) 232
Castello Branco (Matias Ferrão dei 23o
Castello Branco (Miguel de Soveral de) 283

Castello Branco (Nuno Rebello de) 225

Castello Branco (Salvador Landim de) 220
Castello de Mendonça (Rui) i85

Castilho (Baltasar Fernandes! 3 14
Castilho (Filipe Rodrigues de) 197
Castilho ( Miguel de) 208
Castilho de Andrade (Thomé de) 3i4
(-astro ( André Gonçalves de) 307
Castro ( Antão Rodrigues de) 1 50

Castro ( António de 1 332, 338

Castro (António Pereira de) 240, 256, 340
Castro (Bartolomeu de) 71

Castro ( Bartolomeu de Sousa e) 355
Castro ( Belchior de Meyrelles de) 71

Castro ( Francisco de ) 275, 332
Castro ( Francisco Monteiro de) 289
Castro ( Gabriel Pereira de ) 33q
Castro (Gaspar Machado de) 238
Castro (Gaspar Pereira de) a56
Castro (João de) 303

Castro (João AfTonso de) 3a9
Castro (João de Azevedo de) 41
Castro (João da Gama e) 3a4
Castro (João de Oliveira de) 184
Castro ( Lourenço Gonçalves de) 3o7
Castro (Luis de) 184
Castro (Manuel de) 64, í38

Castro ( Padre Manuel de Araújo e) 355

Castro (Manuel Pereira de) 3 16, 329
Castro (Pedro Lourenço de) 267
Castro ( Roque de) 355
Castro (Sebastião Vieira de) 355
Castro ( Thomás da Gama de ) 324
(lastro Alcoforado (António de) 202

Castro de Araújo 1 AfTonso de) 334
Castro de Arau)o ( Agostinho de) 334
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Castro Barreto ( António de I

Castro Calheiros ( Baltasar de )

Castro Calheiros (Gaspar de)

Castro Correia ( Miijuel de l

Castro Fa vella ( Manuel dei

Castro Moraes (António dei

Castro Moraes ( Gregório de)

Castro do Rio (Luis de)

Caiellâo ( João )

Cavaco (Manuel Rodrigues)

Cavalleiro (António (

Cavalleiro (António Antunes)
Cavalleiro ( Domingos i

Cavalleiro (João Antunes)
Ceia ( Francisco Mendes )

Ceia ( Manuel )

Ceia ( Pedro Mendes ) rr.'.

Cerqueira (Domingos)
Cerqueira ( João )

Cerqueira ( Pedro )

Cerqueira ( Teodósio da Costa )

Cerqueira de Carvalho (Jerónimo)
Cerqueira I'inheiro (Manuel)
Cerveira ( Gaspar )

Cerveira ( João da Cunha )

Cerveira ( João de Lemos da )

Cerveira (João Rodrigues)
Cerveira ( Manuel)
Cerveira ( Vicente de )

Chagas ( Manuel das )

Chamorro ( Francisco )

Chamorro ( Miguel )

Chamorro (Silvestre Ferrxjs)

Charão (António Dias)

Charoca (Franciscr) Raposo)
Chaveiro (Manuel Fernandes)
Chaves (Diogo de)

Chaves (Francisco de Abreu de)

Chaves ( Gaspar da Silva)

Chaves (João Baptista)

Chaves ( João Fernandes de )

Chaves (João Lourenço)
Chaves ( Manuel de )

Chaves (Rafael de)

Chaves de Cogominho (Manuel de)

Chichorro (António l.opesi 104, 201,

ChichoiTO (Manuel de Bulhões)
Christovam (António)
Christovam (Dinis )

Cid (Pedro)
Cidrão (Simão Gonçalves)
Coelho (Agostinho Negrão)
Coelho (Amador) 5o,

Coelho (António) 3, 4, 23, 100, 121, 149, 261,

Coelho (Amónio Borges)
Coelho (António Fernandes) 22,

Coelho (António de Macedo)
Coelho (António Mendes)
Coelho (António Nunes)
<Ioclho (António Rodrigues)
Coelho I Bartolomeu (-ardoso)

Coelho ( Bento I

Coelho ( P.crnardo) 207,
Coelho ( Hras I

Coelho (l)omingo»>
Co''
C<.-

O
o
Co....

Coelho
Cf^n.'.

C'
c
c».

Cf
C'
o
o

TC).

ciico) 39, 64, 160,
,(„ n^rro»)

... .•l...-do).

Soare$)
173,

chcllot.

'ino )

.

.69.

62
3lQ

3>9
362
2(>8

23l

23l

4"
i3

240
3oo
2l5

42
2l5

269
210
210
169

.67

20
167

2q
282
26

283

283
126

126

307
200
200
356

54
5i

284
273
207
6<)

34Í
II

3i5

273

207
288

2^2
5o
1-0

353

2'H
122

283

253

3o
18S

3
»--

207
207
122

355
3-

100

26Í

207

233
355

igo

ío
170
3i3

'9'

340

49

Coelho (João de Oliveira)

Coelho (Jorge )

Coelho ( José )

Coelho ( José Fernandes)
Coelho ( Júlio I

Coelho ( I -ourenço )

Coelho (Luis de Andrade)
Coelho (Manuel) 4> 23, 121, 140,

Coelho (Manuel Boraesi .'.

Coelho (Manuel da Costa) io5,

Coelho ( Manuel Lourenço )

Coelho ( .Manuel da Silva 1

Coelho ( Manuel Varella 1

Coelho ( Miguel 1

Coelho 1 Miguel Luis)
Coelho ( Pedro )

Coelho (Pedro liorges)

Coelho (Pedro de Madureira)
Coelho ( Rafael )

Coelho ( Rafael Soares)
Coelho ( Salvador)
Coelho ( Salvador Quinteiro )

Coelho (Sebastião de Pina)
Coelho (Simão)
Coelho ( Simão de Abreu )

Coelho de Abreu ( Manuel )

Coelho de Almeida (João) 220,

Coelho de Almeida ( Manuel )

Coelho de Almeida ( Martim )

Coelho do Amaral ( Luis )

Coelho de Andrade ( Salvador )

Coelho de Araújo ( .Agostinho )

Coelho de Araújo ( João )

Coelho de Arzilla (Manuel)
Coelho Barreto (Francisco)

Coelho Barreto (João)

Coelho de Carvalho (Pedro)
Coelho Correia ( Manuel )

Coelho de Faria (Manuel)
Coelho da Fonseca ( Domingos)
Coelho da Fonseca (Gaspar )

Coelho da Fonseca (José)

Coelho Henriques (Bernardo)
Coelho Leitão (Christovam)
Coelho Lucas (.António)

Coelho de Macedo (João)

Coelho de Magalhães (Francisco)

Coelho de Meirelles ( António)
Coelho Mourão (Manuel )

Coelho Mourão ( l'edro)

Coelho Negrão (João)

Coelho Negrão ( Miguel)

(Coelho Pacheco ((iaspar)

Coelho dos Reis (Gaspar)
Coelho de Sampaio ((jaspar)

Coelho da Silva (Francisco)

Coelho da Silva (Matias)

Coelho de Sousa (Jerónimo)
Coelho de Távora (Thomás)
Coelho Vieira ( Martim )

Cogominho (Manuel de Chaves)
Coimbra ( .António de )

(Coimbra (Francisco Lopes)
Coimbra ( Jerónimo de )

Coimbra ( Manuel Duarte de)

Coimbra (Manuel Rodripiesi

Coimbra ( Manuel Teixeira de)

Coimbra ( Miguel Serrão)

Coimbra 1 Paulo dcl

Collaço (Aires Aranha)
Collaço (.António) 17,

Collaço (.Amónio Nunes)
Collaçn ( Belchior Aranha )

Collaço ( fhogn 1

Collaçn iDomingoi)
Collaço ( Luím
Collaçn ( M.inucl )

Collaço I Manuel Lcitãoi 1

Collaço ( Manuel Lopes).
Collaço I Pedro)

160

l32

352

24'»

237
23o

259
340
332
228
5o

69
II

I

2

259
3

298
307
126

283
228

2(j3

263
2S8
220
291

2?^
220
220

42
29.S

298
353

3o8
298
335

335

4
299
42
'73

223

•93

.93
2(14

263

3

64
283
352
235

192
3i3

249

'?á'

f>t

97
aio

•49

97
221

18

302
13..

28,=!

3o2

IO(|

2Í
a38

25a

»T»
•99
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Collaço de Abreu ( Miguel i

CoUaço Aranha ( Manuel i

Collaço de Campos ( João )

Collaco Cotrim ( \'iceiue i

Collaço de Pina (Manuel»

Collaço Romeu (Francisco )

Collares ( Manuel )

Conde de Trasco (João Burginãol

Conti Vintemiglia ( Domingos de I

Conireras (Leonardo )

Contreras (Pascoal Ferreira de)

Cordeiro ( André)
Cordeiro (António da Costa).. .

•

Cordeiro (.António Fernandes)

Cordeiro ( .António Soares )

(-ordeiro ( Bartolomeu i

Cordeiro ( Domingos i

Cordeiro ( Gasfiar )

Cordeiro ( Inácio)

Cordeiro (João)

Cord.'iro (Jorge) i3o,

Cordeiro (.Manuel) i3, loo,

CorJciro i.>Ianuel Soares)

Cordeiro i Nicolau .Amado)
Coi deiro 1 .Simão Soares l

Cordeiro ( Ihomãs de .Abreu )

Cordeiro da Fonseca (António)

Cordeiro da Fonseca (José)

Cordeiro Leitão (João)

Cordeiro Machado (Mateus)

Cordeiro de Mendanha (João)

Cordeiro Moreira ( Pedro)

Cordeiro Varella (.Manuel)

Córrego ( .Manuel Pires )

Correia (André )

Correia (António), 35, 69, lot), i3i, 142, 182, 200,

2o3, 3oi>, 334
Correia ( António de Brito ) 194,

Correia ( .António da Costa )

Correia ( Baltasar de Sequeira)

Correia (Bento Tinao)
Correia ( Brás)

Correia ( Dionísio )

(-orreia ( Domingos )

Correia (Domingos Gomes)
Correia (Francisco) 11 3, 218, 259, 289,
Correia ( Francisco .Alvares)

Correia ( Gaspar ) 2
1
, 67, 1 94,

Correia I Gonçalo )

Correia (Gregório)
Correia (Jacinto)

Correia (Jerónimo) 32, 58,

Correia (João) G8, io5, 118, i34, 243,

Correia (João Manso)
Correia (José) i3o, iJ;,

(Correia ( Lourenço) 7,

Correia (Luis) .
.'

(Correia (Manuel) 8, 21, 46, tig, 78, 1 13, 145,

(.lorreia ( Manuel Botelho )

(torreia ( Manuel Coelho )

(>)rreia ( Manuel .Mendes)

(torreia (Manuel Vãs)
(.lorreia ( .Migue) de Castro )

(;orreia (Nicolau)

Correia (Pascoal de Araújo)
(Correia (Pedro) 78,
(torreia (Pedro Fernandes)
(torreia ( Pedro da Silva) .'

(torreia ( Rocjue )

Correia (Rui da Cunha )

(torreia (Sebastião Vás)
(torreia ( Simão )

(lorreia (Simão Botelho)
(torreia (Thomás Botelho)
Correia (Thomás do Couto)
(;orrcia (Thomé) 49, i5i,

(torreia ( Valentim )

Correia ( Vicente i 193,
Correia de Araújo (Domingos)
Correia Borges ( joáo)

i39
3o2

"47
272

78
1 10

53

321

49
?'i

53

34.

124
124
33o
.84
120

1 J

28
I 12

363

139
i34
8

i34

3o5
28

363

68

Z3
2t)2

i33

79
187
35

347
22Q

HJ07
3o6

27
'7

233

33o

298
t'4

344
265

44
140
2o5

25o

49
281)

219

334
.78
3oS
102

38
362

2q8
3Í2
20()

38

7"
io5

%
220
178
225
65

i53

67
329

18

Correia Botelho (.António) 243
Correia Botelho 1 Francisco) 62

Correia Botelho ( Jorge ) loS

Correia de Brito (.António) 355

Correia de Brito ( Domingos ) 1 33

Correia de Brito (Guilherme) 355

Correia Cabreira (Carlos) 363

Correia do Campo (Vicente) 042
Correia Cardoso (João) 278, 3o8
Correia (Cardoso ( .Manuel ) 289
Correia Carnide ( .António) 334
Correia de Carva)ho (.Manuel) i3i

Correia da Costa (.Manuel) 38

Correia do Couto (Luis) 64, 65

Correia da Cunha (José) 342
Correia de Faria (.António) 281

Correia de Faria (Domínios) 281

Correia Figueira ( Valentim ) 140
Correia de Figueiredo (.António) 238
Correia de Figueiredo ( João ) 278
Correia de Figueiredo (.Manuel) 334
Correia da Fonseca (.António) 265
Correia Leitão (Vicente) 167

Correia de Lemos ( António ) 322
Correia de Lemos (Francisco) 328
Correia de Lemos (Joáo) 285

Correia de Lemos ( Sebastião) 53

Correia de Lemos (Vicente) 283, 322, 328
Correia de Magalhães (João) 348
Correia de .Matos ( .Manuel ) 3o8
Correia de .Mello (João) 178
Correia de Mello (Pedro) 178
Correia de Mendonça (Jacinto) 285

Correia de Mendonça (Jerónimo) 285
Correia de .Mesquita ( .António ) 3

Correia de Mesquita ( Baltasar) 3

Correia Monteiro (Belchior) 218
Correia Montenegro (Paulo) 233
Correia de Moraes (António) 347
Correia de .Moraes ( Manuel ) 270, 347
Correia de Morgado ( José ) 284
Correia de Oliveira (.António) 45
Correia de Paes ((Constantino) 143
Correia Pereira (Manuel) 182

Correia Pinheiro ( José ) 55

Correia Kebello ( .António) 367
Correia Rehello (João) 207
Correia Rebello ( Luis ) 367
Correia Rebello (Pedro) 207
Correia de Sã ( António ) 368
Correia de Sá ( João ) 364
Correia de Sá ( Salvador) 364
Correia Sea ( .Manuel ) 78
Correia da Silva (Diogo) ao6
Correia da Silva (Henrique) 200
Correia da Silva (Jerónimo) 3o
Correia da Silva ( Lourenço) 210
(torreia Soares ( Luis) 338
Correia de Sousa (Bento) 61

Correia de Sousa (Francisco) 262, 368
Correia de Sousa (Luis) 291
Correia Tarracusão (João) 233
Correia Taveira (Francisco) i33

Correia de Torres (José) 219
Correia Vieira (Jerónimo) 20S
Corte Real (Rafael Guedes) 311

Cortês ( Álvaro de Moraes ) 370
Cortês (António da Veiga) 24
Cortês (Francisco Lopes) 35(>

(.Cortês (Gregório Seco) 3oq
(Cortês ( Manuel da Costa) 53

Cortês ( Manuel Seco) Sog
Cortês (Thcodosio de Moraes) 347
Cortês de Moraes ( Gregório) 347
Cosme da Ouz (António) Sis
Cosme de Moura ( .Manuel) 286, 287
Cosmo (Pedro Alvares) 84
Costa ( .Alexandre Moraes da) Sç
Costa (Álvaro ) 3q
Costa (Amaro da) '.

. 55, 143
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Costa I André dai io5, 122

Costa (António da) i, 3, 9, 18, 25, 43, 56, 59, 66,

8(3, 1 12, 1 1 3. 127, 141, 143, 1 59, 210, 21 1, 2 ifij 290,
3o3, 3o4, 333. 334 "... 35

1

Cosia 1 .António Botelho da ) 224
Costa (.António Carvalho dal 148
Costa (.António da C^uiiha da) 23i
Costa (.António Dias dal 102

Costa (.António Fernandes dal 65
Costa (.António Francisco dai 3 10
Costa ( .António Franco dai 3o7
Costa (.António Galvão dai 3 10
Costa ( António Maciel da 1 335
Costa 1 .António .Matias da 1 72
Costa (.António de Oliveira da) 2a5
Costa I .António Pimentel dal 357
Costa ( António Viegas dai ao
Costa (Baptista dai 166
Costa (Belchior dal 66, 75, 333
Costa (Belchior (Carneiro dal 180
(-osta ( Belchior .Manuel da 1 210
Costa (Bento dai 168, 226
Costa ( Bento Dias dal 343
Costa (Bernardo dai 93, i23, 273
Costa ( Bernardo Taborda da 1 353
Costa ((^osmei 121

Costa ( Damião 1 39
Costa ( Diopo dal 75, 3i2
Costa ( Diouo Homem da 1 3o3
Costa (Domingos dai. . 33, 66, io5, 140, 100, 2o3, 32"

Costa (Domingos Dias dai '. Kxj
Costa (Domingos Gaspar da) 143
Costa ( Domingos Nunes dal 1 72
Costa ( Domingos Pereira da) 64
Costa ( Estevam dai 255
Costa (Feliciano Monteiro da) 71
Costa ( Fernando da 1 273
Costa ( Francisco dal, 38, 57, 82, io5, 1 18, 140, 148,

171, 100 253
Costa (Francisco de Amorim da) 235
Costa (Francisco de Araújo da) i5i, 3i3
Costa (PVancisco Cabrita da) 187
Costa ( Francisco Godinho da I 352
Costa ( Francisco de .Miranda da | 1 59
Costa I Gaspar dai 1, 21Õ
Costa (Gaspar Fernandes da) 219
Costa (Gil Hiimcm dai 27$
Costa (Gonçalo Luis da) 161

Costa (Inácio dai 84
Costa (Inácio de Marcota dal 356
Costa ( Jerónimo dai 1 5o
Costa (João dal, 2, 14, 25, 42, 5i, 78, 82, 1 r6, 166,

171, its3, 197, 209 3o8
Costa (João .Alv.ircs da 1 3io
Costa (João de Amorim da) ai5
Costa (João de Araujoi 3i3
Costa ( João Baptista da ) 2.i3

Costa (João Duarte dai 2.M
Costa (João de Figueiredo da) 245
Costa (Joãii Henriques da) 334
Costa (João Homem dai 20a
Costa (João Travassos da) i35

Costa (João Valente da) 332
Costa ( José da I 18, 28, 106, 3o5, 3o8
Costa (José Ferreira da) l55

Costa ('- ^' -Ida) 335
Costa I s da ) 335
(^osta I ^ '.ivcira da) 287
Costa I Josc Hamosi 172
Costa I Lourenço da) 9
Costa iLuis dai 11, 43, 90, 3ió
Costa iIaíi. f'.'.k:c» da) 240
Costa I ! s da) 33i
CoMa '

•
, 4, 7, .38, 45. 60, 71, 74, 92. 108,

117. 111. iij. i5o, 279, 200, 296, 299, 3i2,365.. 368
Co^fi ' MnnMí"! de Barros dai '. i5ri

í> ciai 3ft

Cr. .:'>» da) i35
Coslj . M.i:.uc! 1 :ago%o da) , 3t9
Cotta (Manuel Paes da) 179

Costa ( Manuel Ribeiro da 1 38
Costa (Manuel Rodrigues dai. . . . 75, 78, 1 16. 127, 341
Costa ( Manuel de Vilhalva da 1 io<'i

Costa (.Marçal dai 102, 143
Costa ( .Marcello dal 11

Costa (Marcos dai 61, i3i

Costa (.Marilm Dias dal 107
Costa (.Martinho Rodrigues dai 161

Costa ( Mateus dai 140
Costa ( Matias da 1 83
Costa (Matias Gonçalves da) 72
Costa (.Miguel dai..' 2j6
Costa (.Miguel Rodrigues da) 341
Costa (Pascoal da) 57, 159, it>8

Costa ( Paulo da 1
.'

. 6
Costa (Pedro dal 16, 117, i38, 107
Costa ( Pedro (Cabral da 1 33

1

Costa ( Pedro Fernandes dai 1 34
Costa ( Pedro Homem da 1 202
Costa ( Pedro \'alente dai 45
Costa ( Plácido Maciel da ) 335
Costa ( Sebastião da 1 1 32, 243, 3o8
Costa ( Simão da 1 5o, 66, 243
Costa ( Simão Dias da 1 43
Costa ( Simão I-^erreira da 1 85
Costa (Simão Rodrigues da) iqi
Costa ( Thomíf Dias da 1 64
Costa ( Valentim da 1 9
Costa de .Abreu (Gaspar da) 273
Costa de .Abreu ( Mimuel dal 55
Cosia de Abreu ( Salvador dal 2i>6

Costa de Almeida ( .António da 1 3(^)i

Costa de Almeida ( Henrique dai 36i
Costa Alvares ( Domingos 1 3q
Costa Alvernãs (Manuel da) ò
Costa de Amorim (Luis dal 2i5
Costa de Aiaujo (Ambrósio dai 326
Costa de .Armas (Bartolomeu dal 5

Costa de Azevedo ( Domingos da | 223
Costa Bandeira (Baltasar dai 324
Costa Barbosa ( Jorge da ) 227
Costa Barbosa (Manuel da) 237
Costa da Barbuda (João da) 191
Costa Batalha ( José da 1 73
Costa Cabral (F>ancisco da) 2 53
Costa Cabrita (Diogo dai 201
Costa Cabrita (Pedro dal 187
Costa Caldeira (Pedro dal 236
Costa (Malheiros (Francisco da) 336
Costa Calheirns (João dal 336
Costa (Jamello ( João dal 36i
Costa de (Carvalho (António dal 210
Costa de (Carvalho (Filipe dal 3rj

(2osta de (;arvalho (Francisco da) 28ÍÍ

Costa Carvalho (Manuel dal 14, 2.'>3

Costa Carvalho ( Vicente da ) 2St>

Costa Ccroucira ( Theodosio da I 167
Costa Coelrio ( Francisco da ) 340
Costa Coelho ( João dal 340
Costa Coelho (Manuel da) io5, .^40

Costa Cordeiro ( António 1 1 24
Costa (torreia ( António da | 327
Costa (Cortês ( Manuel dal 53
Costa Delgado (João dai 28t<

Costa Durão (Ratael dal 221
Costa Escobral ( João da 1 5n
Costa Falcão ( António Homem da ) 33'l

Costa Falcão ( João I lomcm da 1 335
Costa de Fana ( .António da ) 3jo
Costa de Faria (Pedro dai 233
Costa Ferreira ( João da 1 i65
Costa Folgado (Manuel da) 27ti

(^osla Fragoso (António da | 2 J4
Costa Fragoso (Francisco da) 3io
Crosta Freire (Pedro da 1 356
(-osta Furtado (.Sebastião dal 3oi
Costa Homem ( I luartc dai iqi

Cotia Homem • Manuel dai 2Í4
Costa Home 1 Ui i7>
Costa Leal > 1

' : Ma da) 4S
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Costa de Lemos (João da)

Costa de Lima (António da)

Costa Lobo (Francisco da)

Costa de Macedo ( Lourenço da)

Costa Mesquita (Jorge da).

Costa de Miranda ^Custodio da)

Costa Monteiro ( Silvestre da)

Costa Montes (Sebastião da)

Costa Moreira (António da)

Costa Mota ( António da )

(^osta de Moura ( António da)

Costa de Moura ( Diogo da)

Costa Mures ( Manuel da )

Costa Mures (Pedro Cardoso da)

Costa de Oliveira (António da)

Costa de Oliveira (Brás da)

Costa de Oliveira (Julião da)

Costa Osório ( Francisco da )

]osta Osório (José da)

losta Pereira (Francisco da)

Josta Pimenta (Agostinho da)

:osta Pinheiro ( Belchior da ) 333,

2osta Pinto ( Bento da )

Costa Rego ( Vicente da )

Josta de Sá (Luis da)

;osta de Sampaio (João da)

;osta de Sande (Manuel da)

^osta Saraiva (João da )

"osta de Sequeira (Belchior da)

^osta de Sequeira (João da)

Costa da Silva (Manuel da ) 33,

losta da Silveira (João da )

osta Soares (Domingos da)

Costa Soares (João)

-^osta Soares (José da)

^osta Tavares ( António da)

^osta Telles ( António da )

^osta Themudo (Francisco da)

]osta Tristão ( Brás da )

^osta Trozilhos (Manuel da)

:^osta Valente (Sebastião da)

Josta Varella (Rodrigo da)

^otão (Manuel Gomes)
Cotrim ( Pedro de Sousa )

>jtrim ( Vicente Colaço )

-otrim de Mello (Inácio)

lotrim de Mello ( João )

^otta ( Manuel )

>)tta Falcão ( Bartolomeu )

lotta Falcão ( Luis )

;otta Falcão (Manuel)
lona Falcão ( Mateus)
2otta Falcão (Paulo )

lotta Pinto ( José )

Couceiro (João)
louraça ( Manuel )

louros (Miguel (Carneiro de)

Coutinho (António)
loutinho ( António de Azevedo)
>)utinho (Cipriano Martins)
Coutinho (Domingos)
Coutinho ( Domingos de Matos)
Coutinho ( João)
Coutinho (João de Almeida)
loulinho iJoão de Azevedo)
Coutinho ( João da (^unha )

>jutinhn ( Manuel)
>jutinho ( Manuel da Cunha)
Coutinho ( Paulo de Azevedo)
Coutinho (Pedro de Alvarenga)
Coutinho ( Silvestre )

Coutinho (Theodosio de Mesquita)
'Coutinho (Thomás Osório)
Coutinho l''eio (António)
>iutinho Feio (Diogo)
Coutinho Feio ( Nuno)
Coutinho Fragoso (Manuel)
2outo ( Bento Garcez do)
^outo ( Domingos do

)

Couto ( (iaspar;

20J

343
3o5

217
'7-1

3-M

3i(5

3o8
25o

o
193

193
226
226
276
o3

276
22J
320
i37

2Q0
334
325

8

?;
10

188

294
343
245
So
80

33o
25 I

25 I

98
3o

226

217
25.1

214
272

349
349
i58

35i

35

1

248
248
248
j58

325
36

'79
3o

224
2q2

"44
3io
162

321

353

3i6
286
3i6
224

'It
256
353
333
333
333

.34
23l

.11

Couto (João do) 25o
Couto (João Antunes do) 121J

Couto (João Ribeiro do) 337
Couto (Luis do) 34
Couto

(
Luis Correia do) 64, 65

Couto (Manuel do) tiz
Couto ( Manuel Pires do) 1 26
Couto (Mateus do) 2ÓÓ
Couto (Pedro do) 34, 2$tv
Couto Boiado (José do) 299
Couto Correia (Thomás) 65
Couto da Guerra (Gaspar do) 77
Couto de Magalhães (João do) 319
Couto de Magalhães ( I^uis do ) 3 19
Couto Moutinho (Manuel do) 190, 264
Couto Ribeiro (Sebastião do) 337
Couto do Rosário (Manuel do) i3i

Couto Telles ( Sebastião do) 79
Coxo (João Lopes) 2

Craesbeck ((iaspar de Seira) 324
Craesbeck (Lourenço) 324
Craesbeck (Manuel) 32
Craesbeck (Paulo) 32, 33

1

Craesbeck (Pedro) 33 i

Crasto ( António Fernandes) 11

Crasto (Domingos de) 171

Crasto (José de) 87
Crasto (Manuel de) 218
Crasto (Theotonio Soares) 171

Crasto Sequeira (Estevam de) 218
Craveiro (António) 258, 292
Craveiro ((Carlos) 2^8
Craveiro (José Rodrigues) 3fio

Craveiro (Luis Rodrigues) 36o
Craveiro ( Manuel ) 64
Craveiro (Salvador) 64
Craveiro (Sebastião) 10, 258, 292
Crespo ( Manuel Dias) 323
Cruz (António da) 168, 173
Cruz (António Cosme) 348
Cruz (Domingos da) 112

Cruz (João da) C9, 264
Cruz (João Martins da) 340
Cruz (Manuel da) 22, 168
Cruz (Miguel Ribeiro da) 62
Cruz Lobato (Bento da) 3o2
Cruz \'ieira ( Francisco da) 78
Cruzado de Sousa (Sebastião) 184, i85
Cunha (.-Xndré -Vtlonso da) 101

Cunha (.André Lopes da) 187
Cunha (António da) 3o, 39, 182, 1S4, 327
Cunha ( António Carvalho da) 234
Cunha (António de Sá da) 3o<)

Cunha (António Saro da) 33«^

Cunha (Bernardim Carvalho da) 20Ó
Cunha (Diogo da) 148
Cunha (Diogo Pacheco da ) 42
(^unha (Diogo da -Silva da) 47
(^nnha (Domingos da) 47
Cunha ( Domingos Lopes da) 1 36
Cunha ( Kstevam da ) 3o
(2unha ( Francisco da ) 9i 29, 42, 74
(2unha (Francisco Nogueira da) 42
Cunha ( FVancisco Rodrigues da) 237
Cunha (Francisco de Sousa da) 335
Cnnha (Gonç.ilo de Macedo da) 32

(^unha (Gonçalo Vás da) 172
(àmha (Inácio da) 9
(^unha (João da) 18, iq<i

(àinha (João (Carvalho da) 234
Cunha (João da Fonseca da) 341

(^unha (João de Paiva da) 23o
Cunha (João de .Sousa da) 335, 3<j2

Cunha (José da) ityl

(]unha (José (torreia da) 3^2
Cunha (Lourenço da) 10, i()5

Cunha (Lucas de Sequeira da) 2j6, 25.^

(^unha (Luis da) 102, 282
(Quilha ( Manuel da) i5ô, 199, So^
Cunha (.Manuel de Aguilar da) 5t)
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Cunha (Mannel de Azevedo da(
Cunha ( Manuel (^^arvalho da i

Cunha ( Manuel Fernandes da l

Cunha ( Miguel da i

.'

Cunha (Paulo dai
Cunha ( Pedro dai iSi, 282,
Cunha 1 Pedro Saro dai
Cunha i Roque da 1

Cunha ( Salvador da ) 39, 121,

Cunha ( Simeão dai
Cunha iThomás de Barros dai
Cunha ( Valentim da 1

Cunha de Abreu ( Thomás da 1

Cunho de Almeida (António dal 348,
Cunha de Almeida (Manuel dai
Cunha Carneiro (Pantaleão dai
Cunha Cer\eira ( João da 1

Cunha Correia ( Rui da 1

Cunha da Costa 1 António da 1

Cunha Coutinho ( João dai
Cunha Coutinho 1 Manuel da 1

Cunha de Figueiredo ( Francisco da 1

Cunha de Figueiredo ( Álvaro da 1

Cunha da Fonseca ( Belchior da I

Cunha Lira ( Manuel da 1

Cunha de Mello ( João dai
Cunha de Pinho (Antão dai
Cunha da Silveira ( André da )

Cunha da Silveira (Baltasar da)
Cunha da Silveira (Nicolau da)
Cunha de Toar ( Inácio da 1

Cunha Trinchão ( Fernão da |

Cunha Trinchão ( Vicente da 1

Cunha de Vasconcellos ( Serafim da )

Curado (António Boreesi
Curado ( António da berra 1

Curado (Francisco Mendes I

Curado do Amaral ( I )iogo 1

Curado David ( António 1 178,
Curado David (Bartolomeu)
Curado Leitão ( Gregório 1

Curado Moutinho ( Pedro)

Dantas (António de Araújo 1

Dant.is (António Perestrello)

Dantas ( Baltasar de Araújo 1

Dantas 1 Belchior i

Dantas ( Francisco 1

Dantas (João de Araújo 1 I<'i5,

DanM^ • M II' !-! PL-rtsirelloi

Dar,' ^01

Dar/ I

Dantas Barbosa i Manuel 1

David (António (iuradoí 178,

David ( Bartolomeu < "urado )

David (Francisco Pinheiro)

David (Manuel Figueira)

David (Pedroi
David (Cardoso (João)
Deleado ( Alv.iroi .

' «70,
I l.uis)

i Barroso)

Gomes)...

.

"' (rigues).

• 5.

314
72

121

IiÍ2

353

339
22
l32

3l

101

i'9
3>4
332
352
12

2!S3

342
23 I

3i<)

3 16

34S
284
284
282
i5

341

208
208
322
320
325
325
202
3o 1

225
3di

189
255

255

'74

'74

196
212
i(i5

220
220
196

2'i3

212
321'.

32fi

255
255
265
265
210
3i3

i56

»47
i5f.

>6
388

•4», 85, 307, 3^

(João de Macedo;

4»
180

2

280
321
'2

Dias ( Álvaro )

Dias ( Ambrósio 1

Dias ( André 1 68, 08,
Dias (Antonioi, 19, 97, 102, io5, 124, i25, 128, lôo,

1
'lõ, 207

Dias (Baltasar) 6,
Dias ( Bartolomeu 1 1 38,
Dias ( Diogo 1 1 5. 93, 1 29,
Dias ( Diogo Lopes) .'

.

Dias (Dominposi, 47, 62, io3, 111, i38, i56, 167,
172. 237, 2.11

Dias ( Duarte I

Dias (Estevami, 47, 52, 57, 63, 93, i23, 126, 120,
146. i38, 233 '.

;.

Dias (Francisco)
Dias (Gaspar) i(j3,

Dias ( Heitor 1

Dias (Jerónimo) 57, o3.
Dias (Joãoi 56, 107,128, i3i.
Dias (José I 17,
Dias ( Lourenço)
Dias (Luís) 07,
Dias (Manuel) 6, 16, 36, 3o, 43, Ca, 83, 120, 167,

,
.277

".

Dias ( Manuel Francisco )

Dias (Marcos)
líias ( Matias) 43,
Dias (Miguel)
Dias 1 Pedro 1 02, 1 3o, 1 33,
Dias ( Roque) .'

Dias (Sebastião) 216,
Dias ( Trocade )

Dias ( Ventura )

Dias ( Vicente )

Dias de .Abreu ( Roque )

Dias de Andrade ( Vicente)
Dias de .Araújo ( Pedro )

Dias de Bivar ( António) 5o,

Dias Borges (.Manuel)
Dias Cabreira (Simão)
Dias de Cáceres (Damião)
Dias (Carrilho 1 Artbnsoi
Dias Carvalho ( António I

Dias Carvalho ( Pedro 1 94,
Dias Charão ( António 1

.'
. .

Dias da (^osta (António)
Dias da (^osta (Bento )

Dias da (^osta (Domingos)
Dias da (>)sla (Martim)
Dias da Costa ).">imãoi

Dias da (^osta (Thomé)
Dias Oespo ( Manuel I

Dias Ferreira (Francisco)
Dias Ferreira (Pedro)
Dias Ferreira (Sebastião) ,.

.

Dias de Figueiredo ( Francisco I

Dias de Figueiredo ( Manuel ) >

Dias Fragoso (Ambrósio)
Dias FVagoso (António)
Dias Franco ( Francisco i

Dias (iarcez ( Pedro 1

Dias da Guerra 1 António)
Dias Henriques ( Francisco)
Dias Leitão (Manuel I..

Dias Lousão (Joãoi ... ..........
Dias Machado (Luís). .

Dia» <le Matos (Joári). .

Dias de Matos ( Manuel 1 . .

Dias de Mendonça ( Baltasar •

Dias Monteiro (João I. .

I)ias Monteiro 1 Manuel
Dias de P'- ' '\l '!'
Dias Par cu)
Dias da I'

Dias Per. ...
Dias Prc •

' .....
Dia» Rei nio) •.. .....
Dia» Rcl .1

Dia» Rib. I

Dia.« da I .incisco)

244

4
i5j

33o
162

itV)

3o6
336

264
23o

243
284
255

127
iqi

'40

46
2

141

325

170
i3i

347
lS3

i65

87
ji5
i38

319
120
52

q8
08

25o
243
303
21 1

101

i3i

106

54
102

343
160

'«7

43
<H
323

43
.342

43
ii3

3i6
10
10

126

00
t38

t•'t
HO
i3i

126

223

•74
3io

54
284
276

245»

»>7

"í
í5o



388 índice de nomes de pessoas

Dias da Rosa (Pedro) 4
Dias Salgado (João) '4^

Uias Safgado (Manuel) 142

Dias Salvado ( Donato) 342

Uias Saro ( Bartolomeu ) 337

Dias Sarzedas (António) 62

Dias Sebolo ( António ) 2/

'

Dias Setúbal ( Manuel )
^33

Dias da Silva (Francisco) '23

Dias Taveira (Domingos )
320

Dinis (Amaro) 122

Dinis ( António ) 349
Dinis (Belchior) Ç^
Dinis ( Bernardo) •^- • • 79
Dinis (Jerónimo da Maia) 354, 355

Dinis (Joáol 122, 124

Dinis (João Pinto) •Ç*^

Dinis (Jorge) 109

Dinis (José) Ô9
Dinis (Manuel) 124, 2o5

Dinis (Marcos) 19'

Dinis ( Mateus) '5/

Dinis ( Matias ) '
-''3

Dinis (Nicolau) 'O'

Dinis (Pedro) 9^; \70
Dinis (Simão) j5o

Dionisio (António) i3o

Dionisio (Domingos) J^3o

Domingos (Filipe) 3o7

Domingos ( Gaspar ) 67
Domingos ( Gregório 1

166

Domingos (Nicolau) 26

Domingues (André) •_ 1^4^

Domingues (António). . . . 4S, 62, 66, 143, 147, i65, 35o

Domingues (Francisco) 109, i58

Domingues ( Gonçalo) 88

Domingues (Isidoro) 73
Domingues (João) 147
Domingues (Manuel) i25

Domingues ( Pedro ) 109, 1 35

Domingues de Alcobia (Thomás) 48
Domingues da Costa ( Manuel) i35

Domingues Marta ( Manuel) io<)

Domingues de Matos íManuel) , 143

Domingues da Silva ( Bento )
338

Dória i5e Vasconcellos (Martim) 227

Dourado (Gaspar Fernandes) 292
Dourado ( Vicente) 292
Duarte (Bento Moreira) 167

Duarte (Domingos) 127, 145, 260, 261

Duarte ( Fstevam) 286

Duarte (Francisco) i56, 275
Duarte (João) 36, 57, 5 9, 127, 242, 286

Duarte (João Gomes) 17

Duarte (Luis) 157
Duarte (Manuel) Sn, 68, io<), 145, 25i, 346
Duarte ( Mateus) '. " 100

Duarte (Matias) 177, 289
Duarte ( Simão) 22

Duarte (Vicente) 279
Duarte Cardoso (Gonçalo) 339
Dudouet (Adrião) 69
Dudouet (Scverim) 69
Durão (António) 224
Durão ( Manuel ) 224
Durão (Rafael da (2osta) 221

Durão ( Roque Simões) 36

E
Eça (António de Almeida de) 201

Eça (Bernardo Pereira de) 3 18

Eça rJoão Homem de) 25

1

Eça (José de Andrade de) 312
Eça (Manuel da Silveira de) 3iK
Eça (Paulo de Andrade dei 212
Eça ( Valentim de Almeida de) 201
Eça Marinho (António de) 212
Egas Bulhão (Pedro) 304

Escobar ( Manuel Jorge de) 249
Escobral (João da Costa) 59
Escovar (Domingos de Almeida) 272
Escovar ( Francisco Monteiro de) 11

Espinosa de Salas (António de) 258
Esquivei (Gaspar Nunes) 33

Estaco ( João ) 48
Estaco (Manuel ) 257
Estaco de Fiaria ( F"rancisco) 257
Estevens ( Pedro Alvares Paes) Sig
Estevens de Almeida (Jerónimo) 33o
Estevens da Silveira (Manuel Paes) 319
Esteves (André) 109
Esteves (António) 45, loõ

Esteves (Francisco) 126

Esteves ( João ) 3 1

1

Esteves (Manuel) 46, 100, 126

Esteves (Pedro Leitão) 345
Esteves ( Sebasi ião ) 88
Esteves Amado (Duarte) 23 1, 23a
Esteves de Araújo (Domingos) 322
Esteves Ferreira ( l.uis) 232, 345
Esteves Roballo (António) 56
Esteves Roballo ( Marcos) 56
Esteves da Silva (Jorge) 88
Évora ( Gaspar de ) 1 52

Évora de Pedrosa (Jacinto de) i5a

Fagundes (João Rodrigues) 43
Faia (Jerónimo) Ój
Faisca Preto ( F"rancisco) 24?
Falardo (José) 271
Falardo (Sebastião) 271
Falcão (António Fernandes) i38

Falcão ( António Homem da Costa) 33

1

Falcão (António Mendes) i58
Falcão ( Bartolomeu ("otta ) 35i

Falcão (Domingos Mendes) i58

Falcão (João Homem da Costa) 335
Falcão (João Rebello) iqô

Falcão (Luis Cotta) 35i

Falcão (Manuel Alvares) 33 1, 335

Falcão ( Mateus Alves ) 3o6
Falcão ( Mateus C^otta ) 248
Falcão ( Manuel (^otta) 248
Falcão ( Paulo Cotta ( 248
F"alcão (Salvador Rebello) 196
Falcão da Silva (António) 224
Fanqua ( Francisco Penalvo ) 234
Faria ( António de ) 55

Faria ( António de Abreu de ) 3oo
Faria (António Correia de) 281

F"aria ( António da Costa de ) 340
Faria ( António Monteiro de ) 326
Faria (António da Silva de) 338
F"aria ( António Valente dei 33o
Faria ( Bernardo Cardoso de ) 340
Faria ( L'omingos Antunes de 1 69
Faria (Domingos Correia dc) 281

Faria (Domingos Pereira de) 3o5, 36o
Faria (Fernão da Silva de) 338
Faria ( Francisco de ) 283

Faria ( Francisco Estaco de ) 257
Faria (Gaspar Barbosa de) 192

Faria ( João de ) 32, ('k), 367
Faria (João Frauste de) 36i

Faria í João (jomes de ) 283
Faria ( João Pinheiro de ) 22.^

Faria (José de) 20»>

F'aria (Lourenço Pereira de) 36o
Faria (Luis Uibeiro de) 77
Faria (Manuel de) 45, 55, 82, lo5, ii5

Faria (Manuel liambolem de) 333
Faria (Manuel (Cardoso dei 340
Faria ) Manuel t^^oelho dc I 208
Faria ( Manuel I ,eite e I

3f>4

Faria ( Nuno de 1 2
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Faria (Pedro Bambolem de)

Faria ( Pedro da Costa de 1

Faria (Pedro Machado dei 32,

Faria (Simão da Silva dei
Faria ( Theodosio de Mesquita de I

Faria ( Theotonio Pereira de )

Faria ( Thomás de )

Faria ( Vicente Gomes dei
Faria Barbosa ( António de 1

Faria de Barbudo (João de)
Faria Beliago ( Cosme dei
Faria Roim ( Bartolomeu de 1

Faria Botelho ( António de 1

Faria Homem ( Francisco de )

Faria Leitão (Baltasar dei
Faria Leitão (Henrique dei
Faria Machado (António de)

Faria de Miranda ( Francisco de)
Faria de Oliveira 1 André de i

Farinha ( António Pereira 1

Farinha ( Pedro da Silva |

Farinha Barradas (Manuel)
Farto ( Manuel Lopes)
Fausto Borralho ( Diogo I

Fausto Borralho (Manuel)
Favella ( António 1

Favella 1 Manuel de Castro)
Fecho ( Manuel Rodrigues)
Feijó (Bernardo)
Feijó ( Filipe I

Feijó (Miguel)
Feio (António Coutinho)
Feio (António da Fonseca)
Feio (demento Pereira)

Feio ( Diogo Coutinho)
Feio ( João I

Feio (Manuel Soares)
Feio (Mateus Soares)
Feio (Nuno Coutinho)
Feio (Pedro da Fonseca)
Feio de Carvalho ( Diogo I

Feio de (Carvalho (Gaspar)
Feio de Gouveia (Cursio)
Feio de Mello (José)

Felgueira (Francisco do Rego)
Felgueira (Miguel do Rego)
Feliciano (Constantino)
Félix (João Soares)
Fernandes ( Affonso)
Fernandes ( Agostinho )

Fernandes (Álvaro)

Fernandes (Amaro)
Fernandes (André) 10, i3,

Fernandes (Antonioi 3, 5, 7, 8, 17, iS, j8, ('12, 70,
81, 8»'>, 87, 90, 100, MO, 114, ijo, i34, 143, 145,
i4»'>, i4ri, i5i. 157, 171

Fernandes (Baltasar) go, 104,

Fernandes ( Barnabé 1

Fernandes ( Bartolomeu)
Fernandes (Bento)
Fernandes (Brás) 46,
Fernandes iChnsostomo) 14, iJi,

Fernandes (l)iopoi 14, 249, 2(><»,

Fernandes (Domingos) 3, 3o, 3i, 35, 54. 65, 71, 82,
8«i. (10, 07. 104. ioT> 112, 125, §37, 143, 149, l5cj,

i''^,'i7i, j"'
: S :.

Fernandes il 1,10.29,38,36,64,97,114,
i3i, 1^1. i.-.'. I . 1^1, 208, 23 1

Fernandes ('i.ivpari 90, 1 16, 1 18, i38, 142,
Fer" '"•'

Fe
Fer

Fe
Fer
Fe

•M.
io) 63, 121, 149,
101 4» tiy.

<'je) 2$õ,

moi
•ão) 11,17, 26.88,94,97,98,127,147,

Fer

Fc

Fer

. 18, 83, 8q, io3,

ÍS.

12,122,

51, Ml, i5a.

333
233
180

338
2 5(>

36o

45
4a

244
01

244
ói

3oo
3oo
340
42
216
Q2

279
22(>

248

2Í3

zás
2t^
80
101

42
Kll

333
218
i58

333

i58

261

2f')I

333
218
26Ó
26<)

170
212

349
349
3i

188

328
38

93
120

44

182

172

292
21

26

89
17Ô

297

349

234
3io
8

i5i

248

10

203
IÍ3

2o3

274

Fernandes (Manuel) 8, 16, 19, 22, 3i, 5o, 58, 63, 79,
93, 104, io5, 117, 123, i3o, i3i, 139, 142, 144, i(_i4,

219, 314. '.

.

319
Fernandes (Manuel Rodrigues 1 i52
Fernandes (Marcos) 92
Fernandes (Martimi 43
Fernandes (Mateus) 00, i3i
Fernandes (Matias! ".

.

172
Fernandes (Nicolau) i55
Fernandes (Pedro) 3, 18, 22, t>3, 64,81, 83, 100, 1 14,

122, 124, 126, i3o, 145, i52, 157, lõti, ig5, 204 260
Fernandes ( Santos 1

'. 328
Fernandes (Sebastiãol ig
Fernandes ( Silvestre ) 274
Fernandes ( Simão ) 137
Fernandes 1 Thomás) 5o
Fernandes i Thomé ) 274
Fernandes de Abreu (Manuel) 297
Fernandes de Almada i Francisco) 1 2c
Fernandes de Andrade i \icente) 214
Fernandes Aragão ( Manuel 1 207

j
Fernandes de Àraujo (Domingosi 346

I

Fernandes de Azevedo I.Manuel 1 124

I

Fernandes de Aítevedo (Martini) 2qi

I

Fernandes de Azevedo ( Pedro) "17

I

Fernandes Bandeira (Manutll 241
I

Fernandes da Barbuda (Lopo) 184
Fernandes Borges (Ambrósio) 220
Fernandes (Cabrita (Bartolomeu) 198
Fernandes (filiado ( Álvaro 1 210
Fernandes (^âmbito i(ionçalo) 291
Fernandes Castilho (Baltasar) 314
Fernandes (Chaveiro (Manuel) 284
Fernandes de Chaves (Joáol 11

Fernandes (Joelho (António) 22, 39
Fernandes (Joelho (José) i32
Fernandes Cordeiro ( António ) 1 24
Fernandes Correia 1 Pedro 1 38
Fernandes da (Josia 1 António 1 65
Fernandes da (Josta (Gaspar) 219
Fernandes da Costa (Pedro) i34
Fernandes (Jrasto (António) 11

Fernandes da Cunha (Manuel 1 121
Fernandes Dourado (Gaspar) 2<i2

Fernandes Falcão (António) i38
Fernandes Fernão (António) 358
Fernandes Fernão ( Francisco) 358
Fernandes Ferreira (Manuell 159, 219
Fernandes de Figueiredo 1 Manuel ) 232
Fernandes Fogueira (Diogo! 323
Fernandes Fogueira ( Manuel ) 323
Fernandes Fragoso (Bartolomeu) 1

Fernandes Freire (António) Si/
Fernandes Freire (Baltasar) 57
Fernandes de Gouveia ( André) 10
Fernandes Guerreiro ( Pedro) 348
Fernandes Inverno (Domingos) 178,213, 277
Fernandes Leal (André! 33<j

Fernandes de Lemos (Sebastião) 186
Fernandes l.obeira (Sebastião! m5
Fernandes Lobo (Francisco) 328
Fernandes Madeira ( Francisco) 266
Fernandes Maesso 1 Manuel ) 8
Fernandes de Magalhães 1 Pascoal) iq
Fernandes de Magalhães ( Thomé) 325
Fernandes Magiivio 1 António) 111

Fernandes Marinho 1 dr.n^alo) 202
Fernandes Jc Maios iGaspar) 63
Fernandes Meira ( Marcos 1 2T
Fernandes Mexia (Gaspar) 28
Fernandes ilc Miranda (Manuel)
Fern-....!.-. \l...,r„. . !•,,,, ,, Xaí
Fe i^iscoí 5h

Fei 1 28
Fernandes I' 1 79
Fernandes I' >) 3l

Fernandes Poruics 1 Manuel) 3l

Fernandes Prct-. I rnnvi-inl 145
Fernandes R 29»
Fernandes l<.' 270



Sgo índice de nomes de pessoas

Fernandes Ramos (João)

Fernandes Raposo ( Pedro)

Fernandes da Rocha (Francisco)

Fernandes da Rocha ( Alanucl i

Fernandes Sardinha ( Aribnsei)

Fernandes Satam (loao)

Fernandes Seguro ( Miguel )

Fernandes da Silva (Uíol;o)

Fernandes Soares ( Atfonso)

Fernandes Sotorio ( André I

Fernandes Sotorio ( Manuel )

Fernandes de Sousa ( Manuel i

Fernandes Tarouco (Francisco)

Fernandes Torres ( Manuel )

Fernandes do Valle (Francisco)

Fernandes \'it.-ira l
Gresíorio I . .

Fernão (Amónio Fernandes)
Fernão ( Francisco Fernandes)
Ferrão (António)
I"crrão (António de Campos)
Ferrão (Francisco de Fi^ueiredo)
Ferrão (Francisco da Silva)

Ferrão ( Gaspar |

'.

Ferrão ( Gaspar Alvares)

Ferrão (Jerónimo)
lerrão (loão da Silva)

Ferrão ( José de Campos)
Ferrão (Sebastião)

Ferrão de Almeida (Manuel)
Ferrão Castello Branco (Jerónimo)
Ferrão de Castello Branco (Jorge de Góes)
Ferrão de Castello Branco (Manuel)
Ferrão de Castello Branco (Matias)

Ferraz (António)
Ferraz ( Diogo )

Ferraz ( Francisco Gonçalves)
Ferraz (Jerónimo Ribeiro)

Ferraz ( João )

Ferraz (João Gonçalves)
Ferraz ( Luis)

Ferraz de Azevedo (Bernardo)
Ferraz de Azevedo ( Í-Vancisco )

Ferreira (Agostinho) i lo, 227,
Ferreira (Amador) 16,

Ferreira (André )

l'"erreira (André Pinheiro)

Ferreira (António) 2, 8, 27, 49, 70, 71, 94, i23, i25,

i36. i3o, 222, 240, 253, 296
Ferreira (António de Mauris)
Ferreira (António Mendes)
Ferreira ( Amónio Pinto)

Ferreira (Apolinário)

Ferreira { Bartolomeu ) 5y,

Ferreira ( Bernardino)
Ferreira ( Bernardo)
Ferreira ((hietano)

Ferreira ((^hristovam) 33, 148,

Ferreira ((Constantino)

F-erreira ( Damião) 204,
Ferreira (Dinis)

Ferreira (Diogo) 102,

Ferreira { Diogo Carvalho)
Ferreira ( Dionísio )

Ferreira (Domingos) 5, 20, 34, loõ, 1 14,
Ferreira ( Duarte )

Ferreira (Estevam) 18,

Ferreira ( Fabião )

Ferreira (Francisco). .5, (x), 1 10, 134, 144, 253, 3i2,

Ferreira (Francisco Dias)
Ferreira (Francisco João)
Ferreira (Gaspar) 19, i58,

F"crreira (Gonçalo) 76,
Ferreira ( Gonçalo Vaz)
Ferreira (IziJro)

Ferreira (Jerónimo)
Ferreira (João) 19, 20, i39, 207, 241,
Ferreira (João da Costa)
Ferreira (João Paes)
Ferreira (JoãoVazi
Ferreira (Jorge Vçlho)

lOI

l32

323
236

147
1 1

1

225

348
3o6
i38

i38

i65

62
i3o

244
3i3
358
358
216
3o()

2Ó0

299
121

121

289
299
3o6
21Õ

289
294
294
232
23o

7
20S

343
364

34?

46
55

55

2 5o

42
42
294

320

io3

36
212

179
'4

298
i58

212
205
2(13

238

237
259
102

"9
47
'44
I0<)

349
43
284
190

,90
3'7
209
228
334
165

232

219
161

Ferreira (José) ... 70, 72, 76, 148
Ferreira ( Lourenço 1 . 49
Ferreira ( Luis) 7°) 73, 237, 23H
Ferreira ( Luis Esteves) 345
Ferreira ( Luis Lopes) 'ig

Ferreira (Manuel) 32, 3("), 61, 70, 1 14, 123, 134, 161,

223, 296 324
Ferreira (Manuel Fernandes) 09, 219
Ferreira (Manuel de Lisboa I 87
Ferreira ( Manuel Nunes ) 320
Ferreira (Manuel Pinto) 107
Ferreira ) .Manuel Ribeiro) 291
Ferreira ( Marcos) 93
Ferreira (.Mateus) i65, 2q8
Ferreira (Miguel) Bi

Ferreira ( Nuno Frocs) 45
Ferreira (Pedro) 61, 88, io3
Ferreira ( Pedro Dias ( 342
Ferreira ( Pedro João) 284
Ferreira ( Ralael) 167
Ferreira ( Rodrigo) 64
Ferreira (Romão) 149
Ferreira (Salvador) 6()

Ferreira (Sebastião! 2Õ2, 317
Ferreira (Sebastião Dias) 43
Ferreira (Sesinando) 47
Ferreira (Simão) 14

Ferreira (Valentim) 57
Ferreira (Valério) 262
Ferreira (Vicente) 119
Ferreira de Abreu (João) 274
Ferreira de Abreu ( José ) 1 5i)

Ferreira de Aguiar (Miguel) S^i

Ferreira de Aguiar ( Simão ) 343
Ferreira de Albuquerque (António) 295
Ferreira de Almada ( Manuel) 120
Ferreira de Almeida (Gaspar) 18

Ferreira dos Anjos (João) 127
Ferreira de Azevedo (João) 23, 291
Ferreira Baracho (Christovam) 174, 190
F''erreira Botelho ( Manuel) 254
Ferreira Brandão (João) 234
Ferreira Brandão ( Martmi) 234
Ferreira Cabral ( .António) 363

Ferreira de (Carvalho (Francisco) ii5

Ferreira de Carvalho ( Jorge ) 233
Ferreira de Carvalho (Manuel) 19, 74, 1 15

F^erreira de (Carvalhosa (Pascoal) ".
. . .

.

262
Ferreira de (Contreras ( Pascoal) 53

Ferreira da (Costa (José) |55

Ferreira da Costa (Simão) 85
Ferreira da Fonseca (Domingos) 363
Ferreira da Fonseca (Manuel (Cabral) 363
Ferreira da F"onseca (Sebastião) 19
Ferreira da F"raga (José) 240
Ferreira F"reire (António) . 1-5

Ferreira Freire (Francisco) 3i2
Ferreira de FVeitas (António) 60
F"erreira Froes (António) 45
Ferreira de («amboa ( FVancisco) 44
Ferreira de Gouveia (Domingos) iqo
Ferreira Gralho ( António ( 33

1

F^erreira Henriques ((Carlos) i59
F^erreira de Mello (Torcato) i85

Ferreira de Moraes ( F^rancisoo) 57
Ferreira Nunes ( (jonçalo) iSg

Ferreira de Oliveira ( Paulo) 160

F"erreira Paes (Manuel) 232
F^crreira Palayos ( .Manuel ) 73
F"erreira Pestana (Agostinho) 74, 3 11

F"erreira l'estana ( .António) 227
F"erreira Pestana ( FVancisco) 74
Ferreira Pinto (FVancisco) a5o
Ferreira Pinto ( Miguel ( 36
F'erreira Raposo (F'ilipc) 187
F"erreira Renello (Nicolau) 21

Ferreira de Sá (F^edro) I40
F^erreira de Sampaio (Flartolomeu) .•• • • 35o
Ferreira Santarém 1 líomincos) 343
Ferreira Santarém (Manuel) , 343
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Ferreira da Silva ( André i

Ferreira da Silva ( António |

Ferreira da Silva (Domingos)
Ferreira da Silva ( José )

Ferreira da Silveira ( Roque)
Ferreira Soares (António)
Ferreira Soares ( Domingos;
Ferreira Soares ( Manuel )

Ferreira Sodré ( António)
Ferreira Velho ( Simão )

Ferreira Veloso (Joãoi
Ferreira Zuzarie ( Luis i

Ferro ( Bento da Silva )

Ferro da Silva ( António )

F erros Chamorro ( Silvestre )

Fialho ( Diogo)
Fialho (Manuel )

Fialho (Manuel Ribeiro)
Fialho de Car\alho (António)
fidalgo (João)
Fidalgo ( Matias Godinho!
Fidalço (Nicolau Vaz)
Figueira ( Bernardo )

Hgueira ( Gregório)
Figueira (Julião)

Figueira (Pantaleão)
Figueira ( Valentim Correia (

Figueira de Andrade ( João l

Figueira de Aroucha (Sebastião)
Figueira de Besmão ( Henrique )

Figueira David ( Manuel i

Figueira Pita (Theodosio)
Figueiredo ( Aflbnso Lopes de i

figueiredo (Albano Mouro de)
Figueiredo (Alexandre de Lira de)
Figueiredo ) Amaro de )

Figueiredo ( André do Amaral de)
Figueiredo (André Guedes de)
Figueiredo (Amónio de) 20, 140 i<_ii,

Figueiredo (António de Almeida de)
Figueiredo (António do .-Xmaral dei
Figueiredo (António Correia de)
Figueiredo 1 António Garção de I

Figueiredo 1 Hanolomcu Pinheiro de)
Figueiredo (Melchior (Cardoso dei
Figueirt-ilo I Belchior Guedes de
Figueiredo 1 Bernardo de .Abranches de)
Figueiredo ( Bernardo da Serra de)

Figueiredo ( Bernardo da Silveira de)
Figueiredo (Brás Botelho de )

Figueiredo ( Brás Gonçalves de )

Figueiredo (Diogo Mascarenhas dei
Figueiredo 1 1 )oniingos de Araújo de )

Figueiredo 1 1 lommgos Dias de )

Figueiredo 1 Domingos Lopes I

Figueiredo ( Fsievam Luis de)
Figueiredo ( Francisco dei 24, 206,
Figueiredo (Francisco da Cunha de)
Figueiredo 1 Francisco Dias de 1

•

Figueiredo ( Francisco Mouro de )

Figueiredo ( Francisco Teixeira de)
Figueiredo 1 Jacinto Carneiro de)
Figueiredo 1 Jcrnnimo de 1 io3,

Figueirc !' ' imo Rodrigues de)
Figueire lei 25, lóo,

f.,j.,,„,..
.. v.i,, It .If..

.

Fil:

Fit

Fit

Fi;:

Fit

Fií.

Fit

Fit

Je)..

>veral de).

!

Silva de).

62, 114, 164, 169,

88
33

'9

2C2
323

323
161

44
'9

207

M-1
246
23Í
356
236

74
23o

74
2y8
121

2

33o

343
16

i«4

140
1X4

'•4

70
205

343
322

23o
212

3oi

278
234
261

3oi
23S
3 16

343
214
i(it>

234
i39
lói

245
3i6
25o

5o
ii3

22
ii3

260
348
ii3

23o
343
23o
252

239

204
36é

n^
281

225

364
3Í4

ti
196
io3

334

Figueiredo ( Manuel Dias de)

Figueiredo ( Manuel Dinis de 1

Figueiredo i Manuel Fernandes de )

Figueiredo ( Manuel Gomes de )

Figueiredo ( Manuel de Soveral de)

Figueiredo ( Matias de )

Figueiredo (.Miguel dei
Figueiredo ( Salvador de )

Figueiredo ( Sebastião Cardoso de )

Figueiredo (Sebastião Rodrigues de)
Figueiredo Bandeira ( Sebastião de I

Figueiredo Botelho (António dei
Figueiredo de Brito 1 Domingos de I

Figueiredo de Brito (Pedro dei
Figueiredo de Castello Branco (Francisco de) ..

.

Figueiredo de Castello Branco (Manuel de) 229,
232

Figueiredo da Costa (João de )

Figueiredo Ferrão (Francisco de)
Figueiredo de Gouveia (Dionísio de)
Figueiredo Leite (Miguel de)
Figueiredo .Mascarenhas 1 Manuel de)
Figueiredo Pacheco ( João de )

Figueiredo Pinto ( .António dei
Figueiredo Pinto ( Inácio dei
Figueiredo de Roma (.António de)
Figueiredo e Sá ( loão de )

Figueiredo e .Sá ( Manuel Pessoa de)
Figueiredo Telles (Francisco de)
Figueiredo deVasconcellos (Cypriano de)
Figueiredo deVasconcellos (José de)
Figueiró Ribeiro ( António de |

Figueiroa (João de Passos de)
figueiroa (Lucas Borges 1

'

Figueiroa ( Ventura Borges)
Filgueira (António Barbosa)
Filgueira Pessoa (António)
Filipe (Marcos!
Fogueira (Diogo Fernandes)
foyueira ( Manuel Fernandes)
I"olgado I .Manuel da Costa)
Fonseca ( Adrião da )

Fonseca ( Aires da I

Fonseca ( Aleixo da I

Fonseca (Aleixo Tavares dal 233,
Fonseca (Álvaro da Cunha da)
Fonseca ( Álvaro Tavares da )

Fonseca (António da)27, 5o, 120, 162, i68,2o3,266,
Fonseca ) António (Cordeiro da)
Fonseca ( António Correia da I

Fonseca (António Leite da)
Fonseca (António de Matos da)
Fonseca (António Pinto da)
Fonseca (Amónio Ribeiro da) •

Fonseca ( António Rodrigues da )

Fonseca (Baltasar Vieira da) 219,
Fonseca (Belchior da Cunha da) •

. .

Fonseca ( Carlos da ) 34, 99,
Fonseca (Christovam da)
Fonseca (Clemente Pinto da)
Fonseca ( Custodio dal
Fonseca (Damião Telles da) •

Fonseca i Dinis dal '

Fonseca 1 Dinis de Oliveira da)
Fonseca ( Diogo Osório da )

Fonseca (Domingos dal 47, 107, 160,

Fonseca (Doniin.jos (joelho da I

Fonseca ( I )omingos Ferreira da )

Fonseca (Domingos Nunes da)

Fonseca i Eusébio da 1

Fonseca iFagundo de Siqueira da)
Fonseca (Francisco ilal 11, 107, 216, 233,

Fonseca (Francisco l)uartc dal
Fonseca 1 Francisco llnmcm .1.T

Fonseca (Fr r

Fon«ccn 'Kr

F.

F< ..m8,
Fon.vtc.i il i

Fonseca (G;i

JIO
io5

232
32Ô
354

'94
20

261

3i3

239
29

2>(J

33S
338
252

252

245
260
262

257
2?0
233
101

278
240
36o
36o
338
235
235

.87
2O4
245
245

70
5

323
323

279
1 !.>

347
.54

234
284
216
276
28

265
2C|0

240
'41

48
262
3oo
284
263
167

363

74
aii

12
3i4
16a
335
363
296
'4

178

'99
2C|6

'4'

a46
347
'(»

7^



og2 índice de nomes de pessoas

Forneça i
Gonçalo Franco da) iSf»

Fonseca ( Inácio da l

• 242

Fonseca (Inácio Neto da) iS

Fonseca iJoáo dal 11, 35, 101, 107,139,249,293,311, 332

Fonseca ( João Baptista da ) 282

Fonseca (João Leite da) 5i, 25o, 290

Fonseca (João Osório da) 1/5

Fonseca (João Roas da) 3i

Fonseca (José da) õ5, iõ8, 236

Fonseca (José Coelho dal 335

Fonseca ( Lucas Borges da) 337

Fonseca ( Luis da 1
116, 242

Fonseca ( Luis Vaz da ) 27
Fonseca (iManuel da) 74, 146, i85, 189, 204, 249,

262, 297, 302, 3 I I 322

Fonseca ( Manuel Cabral Ferreira da) 363

Fonseca ( Manuel Gomes dal Ó9
Fonseca (Manuel Henriques da) 77
Fonseca ( Manuel Homem da ) 67
Fonseca (Manuel Leite da) 5i

Fonseca ( Manuel Lopes da) 224
Fonseca 1 Manuel Martins da) 254, 282

Fonseca (Manuel Monteiro da) 198

Fonseca ( Manuel Pinto dal 327, 363, 364

Fonseca (Manuel Velho dal 188

Fonseca (Matheus Nunes dal 5i

Fonseca (Miguel da) 146

Fonseca (Nicolau da) ._. ii5

Fonseca (Nuno da) 175, 190

Fonseca ( Pascoal Borges da) 117

Fonseca ( Paulo Dinis da ) 69
Fonseca ( Pedro da ) **! 99. ",^
Fonseca ( Pedro Carrilho da) 66

Fonseca ( Santos da ) i85, 2o3

Fonseca (Sebastião Ferreira da) 19, 5i

Fonseca (Sebastião Pereira da) 32

1

Fonseca (Simão da) lõ

Fonseca (Simão Freire da) 292
Fonseca (Simão de Proença dal 334
Fonseca ( Simão Rodrigues da 1 87
Fonseca ( Simeão da ) 4
Fonseca (Theotonio da) 254
Fonseca (Thomás Francês da) 235

Fonseca (Thomé) 1R9

Fonseca (Valentim da) 10, 11

Fonseca ( Vicente da bil va da) 6

Fonseca (Vidal Rravo da) 336

Fonseca de Abreu (Domin{;os da) 47, iSg

Fonseca de Aguilar (António da) 366
Fonseca de Auuilar (Manuel da) 76
Fonseca de Almeida (Simão da) 209
Fonseca Borges (António da) 198
Fonseca Borges (Baltasar da) 189
Fonseca Bravo (Vasco da) 336
Fonseca de Carvalho (Francisco da) 287
Fonseca de Carvalho ( Manuel da) 287
I*onseca da (^unha (João da) 341
Fonseca Feio (António da) 218
f onseca Feio (Pedro da) 218
l^onseca Furtado (António da) 28
Fonseca Gamboa (Diogo da) 253
Fonseca Guimarães (António da) 202

Fonseca Guimarães (Thomás da) 324
Fonseca Guimarães (Thomé da) 324
Fonseca Henriques (Manuel da) ... 77
Fonseca de Lemos (.António da) 3o2
Fonseca da Maia (Rodrigo da) 849
!• onseca Monteiro ( Baltasar da ) 262
F onseca Monteiro ( Lasaro da ) 8
F onseca Nunes ( Francisco da) 5

1

F onseca Osório ( .Manuel da) 363
Fonseca Pinho (José da) 48
Fonseca Pmto (João da) 162
Fonseca Rangel ((-hristovam da) 2o3
Fonseca Sampaio (João da) 332
Fonseca de ."^ousa (Gaspar da) 292
Fonseca de .*<overal (Bernardo da) 12

Fonseca Soveral (Domingos) 24
Fonseca .Soveral (Francisco da) 24
Fonseca de Soveral (João da) 12

Fonseca Tavares (João da ) 207
Fonseca Varejão (Nicolau da) 24Q
Fonseca Varella (Luis da) 35
Fontes (Jorge Cardoso de) 219
Fontes (Manuel de) 5o
Fontes de Freitas (.Manuel de) 263
Fontes de Mello (Domingos de) 221
Fontes Nogueira (Diogo de) 5o
Fontoura (Máximo Capella da) 280
Fontoura (Pedro) 280
Forte jo (Manuel Soares) i38

Fortes (Pedro Joáo) 79
Fortuna (Damião da) 56
Frade (Álvaro Martins) 21

Frade (Diogo Homem) 369
Frade (Francisco da Gama) 369
Fradique (João) 279
Fradique da Silva (Manuel) 279
Fraga (José Ferreira da) 240
Fragoso (Ambrósio Dias) 10

Fragoso (André 1 221
Fragoso (Amónio da Costa) 234
Fragoso (António Dias) 10

Fragoso (António do Valle) 220
Fragoso (Bartolomeu F"ernandes) 1

Fragoso (Christovam de Matos) 35o
Fragoso (Francisco Caldeira) 1

Fragoso (FVancisco da Costa) 319
Fragoso (Luis dos Santos) 335
F"ragoso (Manuel) 122

Fragoso (Manuel Coutinho) 1 34
Fragoso (Manuel dos Santos) 335
Fragoso (Verissimo) 109
Fragoso de .\ndrade (Manuel) 319
Fragoso de Borba (António) 221

Fragoso da Costa (Manuel) 3 19
Fraiáo (Joáo de Oliveira) 329
Fraião (Simão de Oliveira) 32Q
Framengo Nobre (Joáo) i36

Franca (Domingos da) i3

Franca (Luis Bernardes da) 232
Franca (Manuel Bernardes da) 190
Francês da F"anseca (Thomás) 235
Francês Pinto (Guilherme) 160
Francês Vieira (Marcos) 235
Francisco (Atfonso) 3

Francisco (Agostinho) 84, i6(>, 279
Francisco (Álvaro) 25
Francisco (.\maro) 359
Francisco (André) 1 1 5, 128, 160
Francisco (António) 25, 38, 41, 47, 85, gS, 99, 1 14,

1 16, i3o, 148, i5i, 170, 264, 3o5, 3q8 3i8
Francisco (Baltasar) 1 13

F"rancisco (Bartolomeu) 54, 117, l5l

F'rancisco (Belchior) 86, 127
Francisco (Bernardo) 107
F^rancisco (Brás) S^, 36i

FVancisco (Damião) i5o
Francisco (Domingos) 24, 35. 47, 69, 95, 99, 100,

102, 109, 1 14, 1 1 5, 1 55, 170 a3>
Francisco (Estevam) 1 57
FVancisco (Gaspar) 89
FVancisco (Gonçalo) 107
FVancisco (Inácio) 202

Francisco (Jacinto) 170
FVancisco (João) 102, 106, 1 17, 147
Francisco (Julião) <K)

Francisco (Luis) 3ò5

FVancisco (Manuel) 12, 38, 54, 88, 91,95, 10/, 11 3,

128, 134, 157, 161,294, 3 12 36o
Francisco (Miguel).

.

'. -...52,112, 166

Francisco (Pedro) 38, 59, 94, iq5, 1 17, 147, i57, 160, 169
F^rancisco (Roque) 3ò
FVancisco (ScbastiâQ) 97, i6q, 232, 2Ó8
F^rancisco (Simão) 36, 88, io3, i55

FVancisco (Thomé) 87, 240
FVancisco (Trocadio) 107

FVanco (Amónio) 27
FVonco (Brás) ' 120

FVanco (Dionísio) in
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Franco (Francisco Delgado^ iBo

Franco ^FVancisco Dias» 126

Franco (Joáol 24, izJ

Franco ( Lourenço) «kj

Franco (Luisi.. .' 122

FVanco (Manuel) 21, 58, 120, i25

F'ranço ( Manuel Delgado) 2

Franco de Araújo (Gaspar) 1

3

F'ranco de Brito (Pedro) 7
Franco da Costa (António) So;

Franco da F"onseca ( Gonçalo) iSq

Franco de Magalhães (Manuel) 177
FVanco da Silva (Gaspar) 3^4
FVanco Suraiio (Doniingosl q3
Franco! aborda (Domingos) 24b

Frazão (António) 1 77, 222
Frazão ( Ant<jnio Lopes) 222

Frazão ( Francisco) 227
Frazão ( Gaspar) 1 24
Frazão (Manuel (jil) 260
Frazão (Manuel Lopes) 177
Frazão (Pedro) 77
Frazão i Pedro Velho) 1S8

FVazão de Meirelles (Domingos) 227
Frazão Ribeiro 77
Frauste (Salvador) 36i

Frauste de Faria (João) 3tii

Freire (Agostinho) 25i

Freire (Andrc Mestre) 237
Freire (António) 11, 34
Freire (António Dinis) 187

Freire (Amónio Fernandes) 3 17
Freire (Amónio Ferreira) 17?

Freire ( António Rodrigues) (><'<

Freire ( António \'icente) • 2o3

Freire ( H.ilta>ar Fernandes) 57
Freire (Helchior) 25 1, 322

Freire (Hc";o de Andrade) 253

Freire (< 1 181

Freire ( ' loõ, itJ3

FVeire 1 For;, .ia Wegas) 23?

Freire (Francisco) 175, 2i>8

Freire (Francisco Cabrita) 198, 20c, 247
Freire ( Francisco (-arvalho) 270
Freire (Francisco Ferreira) 3i2

Freire (Francisco Hometn) 175

Freire ) Gaspar) 18

Freire ((jaspar Gil) 223
Freire (Jerónimo do Carvalhal) 322

Freire (João) 1 1, 26, 34
Freire (João Garcez) 3i^
FVeire (João Gomes). 2t)

Freire ( 1"^" ^..ir.-^) 245
Freire 1 1 ho) 228

Freire (I .hii 44
Freire (Luís i — 66, 35o

Freire (Mani.' -o) 100

Freire (Manuel Homem) 261
Freire 'Mnnucl Nunes) 3oi

Fr< I Pereira) 295
Frc t-l Rodrigues) 149
Freire 1 M.ii.>icl Soares) 281

Freire (Manuel Tavares) 201

Freire (Manuel Velho) 3 14
Freire (Paulo Timoieo) 35tj

Frf '
"" ' > da ílosta) 356

Ff' 1 fiomcs) 34
Fr 'c Carvalho) 345
Ir 175
Frcw. •.'

.

235

Freire de Andrade (AgoMÍnho) . 3oi

FVeire de Andrade (António) 294
Freire de Andrade 1 Melchior) 218
Freire de Anvlradc il rsncisco) 2<>4

Freire de Andrade (Jerónimo) 328
FVeire de Andrade I João) loj
Freire de Andrade (José) 187
FVeire de Anvlr.i, 1c 'Iiiim 277
Freire Ic A- " ai8
Frc;rc de Ali ío) 292

5o

Freire de Andrade (Simão) 292
Freire Botelho (Paulo) 2S3
Freire Cabrita (António) 247
Freire Caldeira (Francisco) 5o
F'reire Gameiro 1 Manuel) 277
Freire Jorge (António) 344
Freire de Moraes (João) 4, i3

Freire da Rocha (João) 44
Freire Serrão ( Pedro 1 247
Freire de Sousa (Carlos) 202
Freitas (Antão de ) 1 58
Freitas (António de) 3 12

Freitas ( António de Abreu de) 285
Freitas (António Ferreira de) tjo

Freitas (Belchior de) \2q
Freitas (Bernardo de) loò
Freitas (Brás de) 268
Freitas (Christovam de) i<3

Freitas (Damásio de) 124
Freitas (Diogo de) 2, 328
Freitas (Domingos de) 57
Freitas ( Eiugenio de ) 285
Freitas (Francisco de) io3, 285
Freitas (Gaspar de Abreu de) 1 73. 285
Freitas (João de) 2, t5o, yi'>, 07, 141

Freitas (José de) i-, 254
Freitas ( I .ourenço de) 254
Freitas (Luis dei 95, 96, 295
Freitas ( Luis de Abreu de) 222
Freitas (Manuel de) 69, 96, 109, 164, 19S
Freitas (Manuel (Carvalho de) iô3

Freitas (Manuel de Fontes de) 2»'>3

Freitas (Martim de) 141

Freitas (Matias de) 1117

Freitas (Pedro de) 124, 208
Freitas (Pedro Gomes de) 14
FVcitas (Thomás de Fontes de) 2tí3

Freitas de Abreu (Gaspar) 234
Freitas de Albuquerque (Duarte de) 333
Freitas de Araújo ( Domingos de ) 227
Freitas de Araujo (Pedro de) 227
Freitas Babilão (António de) 221
Freitas de Bulhões ( Inácio de ) 356
Freitas Leitão ( Luis de ) 356
FVeitas de Macedo ( Gaspar de 1 328
Freitas e Maia (•;arlos de) 207
Freitas Ribeiro (Luis de) 345
Freitas de Sampaio ((^osme de) 23g
Freitas de Sampaio ( Francisco de) 23q
Freitas da Silva (António de) 6ô
Freitas Tisnado (António de) 227
F'rcitas Tisnado (Manuel de) 227
FVias (Jerónimo de) 336
Frias ( Pascoal António de) 336
Frias (Paulo Moraes de) 5q
FVoes (António Ferreira ) ^5
FVoes (Francisco Rodrigues) 187
Froes (João de Lemos) 288
Froes (João Soares) 3 12

FVoes (Manuel de Toar) 32ii

FVoes (iMendo) 22?
Froes (Manuel) a5, 187
FVoes de Brito (António) ?2i

FVoes de Brito ( Diogo ) 329
Froes de Brito ( Manuel) 3» 1, 32q
Froes Ferreira (Nuno) 45
Froes da Mota (António) 333
Froes de Sandc (Diogo) 324
Froes de Sandc ( Manuel) 314
Frota de Andrailc (Manuel) .. 184
F''rutuoso (João) 3o5
FVutuoso de Andr •.I.- 1 lr."ir.

(

3^
Frutuoso de Mor inho) Sa
Furtado (Andrc M 3i5
F'urtado (António da l-ooscca) 18
Furtado (Fernão da Maia) t(i

Furtado ((iabriel de Villat Bons > ... 16
Furtídn 'M.Tr^iirh

, mi, 37^1

F' , lerquci. -

F'.-
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índice de nomes de pessoas

Furtado (Sebastião da Costa.) 3o

i

Furtado i
Silvestre Gonçalves) i6

Furtado de Mendonça (Francisco) 6i

Fuzeiro (António Borges} 40

G
Gabriel (I.uis) 3j
Gago (António de Lemos) 197
Gago (Francisco Rodrigues) 52

Gago ( Sebastião ) 1 53

Gago (Sebastião Freire) i53

Gago (Sebastião Rodrigues) 52

Gago Freire { Sebastião I 1 53

Gala (Manuel Caminha) 3 12

(ialle (António Alves) 359
Galle (João Alves) 350
Galvão ( Agostinho) 62

Galvão (António deTovar) 23

1

Galvão ( Francisco) 62

Galvão (Francisco da Veiga) i58

Galvão (Manuel) 24, 214
Galvão (Manuel da Mota) 327
Galvão (Manuel da Rosa) 92
Galvão (Miguel Martins) 214
Galvão (Pedro) 24, 3i

Galvão da Costa (António) 3io
Gama (Dionisio Botelho da) 364
(Jama (Francisco da) 255

Gama (Francisco Ribeiro da) 3tJo

Gama (Gaspar de S. Miguei da) 354
Gama (Jerónimo Cardoso de Almeida e) 33o
Gama (João da) 94
Gama (João Carvalho da) 144
Gama (João da Silva) 3

Gama (Manuel da) 33, 79
Gama (Manuel Soares da) 19

Gama ( Manuel de Sousa da) 324
Gama (Miguel de Amorim da) 354
Gama ( Theodosio da ) 218
Gama de Araújo (Belchior da) 354
Gama e Castro (João da) 324
Gama de Castro (Thomás da).. 324
Gama Frade ( Francisco da ) 3óq
Gama Lobo ( Damião da) 8
Gama Lobo (Lourenço da ) 8
Gama Lobo (Luis) 8
Gama Pestana (Francisco da) 20
Gama da Silva (Francisco da) jq
Gamboa ( António de Almeida) 287
Gamboa (António Pimentel de) 353
Gamboa (Christovam de) 225
Gamboa (Diogo da Fonseca de) 253
Gamboa (Domingos .Soares de) Sjg
Gamboa (Francisco Ferreira de) 44
Gamboa ( Jorge Caiado de) 340
Gamboa (José deVasconcellos e) 3i8
Gamboa ( Manuel Lobato dei 340
Gamboa (Martinho de Barros) 287
Gamboa Cardoso ( Manuel de) 253
Gameiro ( António Lopes ) 23
Gameiro ( António Simões) 3q
Gameiro (Dionisio) 235
Gameiro ( João Vieira ) 2<>5

Gameiro (Manuel Freire) 277
Gameiro Botelho (João) 39
Gameiro Botelho 1 .Manuel ) 39
Gansa ( .\ntonio .Monteiro da ) 309
Gansa (.\ntonio Rodrigues da) 3oq
(iarção (Luis) 55
Garção de Carvalho ( Luis) 55
Garção de (Carvalho (.Manuel) 55
Garção de Figueiredo (.António) 3l6
Garcez (João) 5, 35q
(iarcez ( José de Vargas) aÍ
(jarccz (Pedro 1 81
Garcez (1'edro Dias) ' 00
Garcez ( Thomás

) Õo
Garcez de Andrade (Manuel) 345

Garcez do Couto (Bento) 23

1

Garcez F"reire (João ) 3 14
Garcez Lobato (João) 43
Garcia (António I 86, 22t>

Garcia (António Carvalho) 348
Garcia (Francisco) 12, 48, 112, 22Õ
Garcia (Jerónimo) 112

Garcia ( José ) 112

Garcia { José Carvalho) 348
Garcia ( Manuel ) 226
Garcia (Theodosio) 86
Garcia de Quintanilha ( Manuel) 1 2t>

Garro (António Martins ) 3o4
Garro ( Domingos Martins) 3o4
Gaspar (João) 144
Gaspar ( Pedro ) 18, S(), 1 20
Gaspar de Abreu ( Domingos) 86
Gaspar da Costa (Domingos) 143

Gaspar de Moraes (António) 297
Gato (João Rodrigues) 292
Gavião (Brãsl 38

Gavião (Martim (Aflbnsol 38

Gens ( António Bandeira ) 324
Gens ( Valeriano ) 278
Gens de Azevedo (Agostinho) 278
Gentil de Carvalho (Diogo) 240
Geraldes de Lemos ( .Manuel 1 326
Geraldino ( Geraldo ), Irlandês 326
Gil (.António) 100

Gil (Diogo).. 327
Gil (Pedro) 124, 237
Gil (Sebastião) 5

Girão (António Serrão) 176

Girão de Abreu (Gaspar) 3o5

Godinho (Adrião) 214
Godinho (António Leitão) 214
Godinho (Francisco Peres). . 3Ô7
Godinho (Gabriel Marques) 367
Godinho (Gregório) 227
Godinho (Jorge) 244
Godinho (.^hlnuel) 216, 227
Godinho (Manuel de Sousa) 296
Godinho (Marcos) 91

(iodinho (Thomé) 207
Godinho Borges (Manuel) 71

Godinho da Costa (Francisco) 352

Godinho l-"idalgo (Matias) 121

Godinho Fieire (José) 22H

Godinho da Quadra (Kusebio), 196
Godinho Rangel (João) 207
Godinho Rolim (Manuel) 21b

Godinho de Sã (António) 328

Godinho de Sá (.Manuel), 1S9

Godinho de Seixas (Manuel) 244
Godinho da Silva (Manuel) 3 14
Góes (Agostinho de) 10, 19
Góes (Domingos de) 147
Góes (Duarte de) 80
Góes (Francisco) 68
Góes (Gaspar de) 366

Góes (João de) 19, 68, 31)6

(Joes (João Esteves de) 61

Góes (Matias de) 147
Góes de Loureiro (João de) 3 1

5

Góes Pinheiro ( Roque de) 288
Góes Silveira (João de) 3iS

Golias (João Vaz) 10

(iolias (Manuel Vaz) 10

Gomes (AlVonso) 112

(íomes (Álvaro) 70
Gomes (André) 34, 264
Gomes (António) 36, 46, 52, \ i<">, 1 18, 1 19, 126, íÍíj,

140, ifiQ, ii»9, 240, 270 290 3io
Gomes (Arsenio) 170
Gomes (Baltasar) 141, 2»io

(jomes (Bariolomeu) 96, 1 iq

Gomes (Christovam) 1

*

Gomes (Damião) 117
Gomes (Diogo) .• 120

Gomes (Domingos) 48, 84, 1 14, 164, 169, 290
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(iomes
Gomes
Gomes
Gomes
Gomes
Gomes
Gomes
Gomes
Gomes
Gomes

116.

Gomes
Gomes
Gomes
Gomes
Gomes
Gomes
Gomes
Gomes
Gomes
Gomes
Gomes
Gomes
Gomes
Gomes
Gomei
Gomes
Gomes
Gomes
Gomes
Gomes
Gomes
(Jomes
Gomes
Gomes
Gomes
<íomes
Gome»
Gomes
(iomes
Gomes
Gomes
Gomes
< iomes
Gomes
Gomes

G
Go:..,

Gomes
Gomes
Gomes
Gomes
Gomes
Gomes
Gomes
Gomes
Gomes
Gomes
Gomes
Gome^
Gomes
Gomes
Gomes
Gomes
Gr-
G
C

G
C,

G
G
G
G
Gr
G
G
G
C

(Fernando) 3ó8
(Francisco) 52, io3, 114, iiõ, 120, ij2, i35, i58
(Gaspar) 114, 209
(Gonçilo) fio

(Jerónimo! i»3, 260
(João) 21, 29 46, 52, 88, Q»i, i52, 1Ó2, n"4, 2t'>2

(José)
."

93, 1 17
(Julião) .'.

.

148
(Luís) it»», iSq
(Manuel^ 22, 24, 59, óo, 84,80, 88, 101, 104,

117, I20, 123, HÍ2, 1Ó9, 170 368
(Manuel Valério) 186

(Mateus) loó

(Matias) i3i

(Nicolau) 117
(Pedro) 122, 169, 209
(Roque ) i

(Sebastião) 1^4
( Simão ( qli, ztíè

(Simcão) i39

(Valentim) 3io
(Valério). 126

(Valeno .Manuel 1 i8«í

de Abreu (Francisco) 210
de .\breu (Pedroi 3i3

de Almada (Bartolomeu) 8, 19
de Almada (José» 19
de .Almeida (.André) 84
de Almeida (Carlos) 3o

de Andrade (João) 320
Borges (Francisco) 240
Brandão (.Alexandre) 3o8
Brandão (Jacinto) 3o8
Brandão ( José ) 1 23

de Brito (Sebastião) 283
Cabaço (.Manuel) 32

Camcilo íAntonioi 49
Camello (Josci 49
Carneiro (Vicente 1 352
de Carvalho (Antão) i25

de Car\alho iBrãsi 144
de Car>alho 1 Jerónimo) 211

de (.larvalho (José) 3 J2

de Carvalho ( Manuel) 211

de Orvalho ( Malias) 55

Correia ( Domingos) 33o
''ão (Manuel) 255

' ido (iJomingos) 247
. -.«.ido il uís) 247
Duarlc i.loVi) 17

de Fana i lo.ío) 283

de Faria ( Vicente ) 42
de Figueiredo ( .Manuel) 326
da Fonseca (Manuel) 6g
Freire (João) 20
Freire (Rafael) 34
de Freitas ( Pedro) 14
do Lago (Francisco) 3 10

Leal (António) 3i3

Machado (Manuel) 3i5

Maio (Domintos) ifii

Maio (Manuel) 161

de .Matos (Manuel) 3i2

de M 'ío) i3"i

de M IS) 126

f o) 3i

-.isco) 317
54

307
-..y 35i

»'Z
116

>i 148
) a.M

-1) «4»
-nl 71

|8<

•) 3"7
. 6»;

Gomes Sameiro (.Manuel)

Gomes de Santiago (Estevam)
Gomes da Silva (Francisco)

Gomes da Silva (João )

Gomes da Silva (Luis)

Gomes da Silva ( Pedro )

Gomes da Silveira (.André)

Gomes Tavares (António)
Gomes Touro ( Francisco)
Gomes Varella ( Diogo)
Gomes Varella (Rui)

Gomes de Vasconccllos (José)

Gomes Viegas (.Manucl(

Gomide (Diogo Froes de Sande ei

Gonçalves (Agostinho) 61, 68,

Gonçalves (Amaro)
Gonçalves (André) 81, 269. 295,
Gonçalves (António) 20. 22, 27, .3o, 32, 47, 56. 61,

81, 84, 85, 89, 93, 95, f)<'>, io<J, 122. 127, i36, 148,

i53, 157. Kio, it>i, 171, 177
Gonçalves (Ascenso)
Gonçalves (Baltasar)

Gonçalves (Bartolomeu) 85,

Gonçalves (Belchior)

Gonçalves (Christovam) 108. 1 36,

Gonçalves (Cosme)
Gonçalves (Diogo)
Gomialves (Domingos) 17, 22, 29, 88, 98, 1 1 1, 139,

145, i58, it">o, 172, 2i3

Gonçalves (Fernão) 18,

Gonçalves (Francisco) 20, 61, 98, 1 19, 145, i5o, i56,

170, 192, 3ii "

Gonçalves (Frutuoso)

Gonçalves (Gaspar) 84, 89,

Gonijalves (Gonçalo) 91, 1 18, i3$,

Gonçalves (Gregório)

Gonçalves (Jerónimo)
Gonçalves (João) 27. 29. 43, 56,83, 86,95, 108, i35,

192. 279
Gonçalves (Jorge) 1 13, 128,

Gonçalves (José)

(ionçalves (Luis)

Gonçalves (Manuel) 26, 28, 34, 58, 76, 77, 121, 159,

17J, 177, 102, 200, 295
Gonçalves (Marco)
Gonçalves (Mateus)
Gonçalves ( Malias) 1 57,

Gonçalves (Miguel)

Gonçalves (Paulo) 33,

Gonçalves (Pedro) 65, 96, 98, 100, 124, 128, 173,

lyí^ '. ..'

Gonçalves (fíui)

Gonçalves (Sebastião) .56, 62, 69, 82, 85, 109, 11 1,

Gonçalves (Silvestre)

Gonçalves (Simão)
Gonçalves (Ventura)

Gonçalves (Vicente)

Goniralves Almendra ( Manuel)
Gonçalves do Amaral (Cosme)
Gonçalves de Amorim (IV)mingo»)

Gonçalves Azeitado (.António 1

Gonçalves de Arcvcdo ((ionçalo)

Gonçalves Barbosa (João)

Gonçalves Belcm (João)

Gonçalves Cabral ( António)
Gonçalves (^aceres (Pedro)

Gonçalves Cavalheiros (Baltasar)

Gonçalves C .lli- ir,... ,!)..mingo»)

Gonçalves ' ' • •

Gonçalves.! lim)

Gonçalves < '

Gonçalves li '

Gonçalves de <, astro 1 Lourenço)
Goncaixcs Cidrão ( Simão )

G' '^ Costa (Matiat)

G' i Trnr 'Frnncinco)

d o)

r, lo (Brá«)

(ionvaUts I uil.uln (í>ilvc»trel

Gonçalves llcnriquet (.Manuel)

34
43
21S
i35

294
242
337

194

i53
36i

149
I2q

3<X)

195

20
3i

182

26

241
285
3o

265

101

3i5

2q5

142
3i5

170
i53

a8íi

236

61

58

297
i«.3

00

39.'<

286
2q5

354
18a

6a

90

aáq

.73

193
a

346
io3

2(1 1

.t
i3a

3i

3o7
307
353

•»7



3 96 índice de nomes de pessoas

Gonçalves Laia (António) 68

Gonçalves Leal (Manueli 36

Gonçalves Lopes (Gonçalo) 5q
Gonçalves Loureiro (Gaspar) 14

Gonçalves Lourenço (António) 259
Gonçalves Machado (João) 267
Gonçalves Mana (João) 208

Gonçalves Manso (João) 208

Gonçalves de Matos (AtTonso) 12^
Gonçalves dè Miranda (Leonardo) 76
Gonçalves Morgado (António) i53

Gonçalves Nunes (António) 22

Gonçalves Nunes (Domingos) 90
Gonçalves de Oliveira (Manuel) i'59

Gonçalves de Oliveira (Pedro) 6i

Gonçalves de Passos (Domingos) 291

Gonçalves Pereira (Manuel) 196

Gonçalves Perilhão (João) 325

Gonçalves de Pina ( Domingos ) 149
Gonçalves de Pina (Manuel) 149
Gonçalves Prestes (Francisco) 6õ
(}onçalves de Rebello (.Manuel) 173

Gonçalves Rosa (Gaspar) 12, 49
Gonçalves dos Santos (Pedro) 142

Gonçalves de Sequeira (João) 279
Gonçalves da Silveira (António) 5

Gonçalves Soveral Matias) 293
Gonçalves Tenoeiro (Attonso 1 242
Gonçalves Vargas (Baltasar) 143

Gordo (João Rodrigues) 54
Gordo (.Manuel Rodrigues) 54, 257
Gor jão (Francisco Nunes) 5

Gorjão Leite (.Manuel) 269
Goto (Nicolau) 336

Goto (Paulo António) 336
Gouveia (André Fernandes de) 10

Gouveia (Cursio Feio de) 176
Gouveia ( Diogo Real de ) 338
Gouveia (Dionísio de Figueiredo de) 262
Gouveia (Domingos Ferreira de) 190
Gouveia ( Francisco de) 170
Gouveia (Francisco Lopes de) 218
Gouveia (Francisco de Sousa de) 212

Gouveia (Francisco Velloso de) 200
Gouveia (Gaspar Jorge de) 218
Gouveia (João de) 337
Gouveia (João Pacheco de^i 3?6
Gouveia (Jorge de ) 3

Gouveia (José Real de) 338
Gouveia (Manuel de) Soo
Gouveia ( Pedro de) 241
Gouveia (Thomé de) 241
Gouveia Arnaut (João de) 35
Gouveia de Carvalho (Manuel de) 188
Gouveia Henriques (Baltasar de) 258
Gouveia de Miranda (Luis de) 119
Gouveia Pinto (Diogo dei 280
Gouveia Roboredo (Pedro de) 176
Gouveia Soares (António de) 270
Gouveia Soares (Francisco de) 270
Gouveia deVasconcellos (António de) 277
Gouveia de Vasconcellos (Francisco Je) 277
Graça (Thomé Rodrigues) 359
GraHáo (Agostinho) 199
Gralho (António Ferreira) 33

1

Gralho (João da Rocha) 33

1

Gregório Lourenço (André) 34Q
Guarda (Manuel lia) 53
Guarda ( Pedro Rebello) 102
Guedes (António) 7, 32, 45, 217
Guedes (António Pereira) 36?
Guedes ( Domingos ) 298
Guedes (Francisco) 3Ò9
Guedes ( Luís) ji
Guedes (Dr. .Manuel) 3o9
(juedes de Andrade (Manuel) 253
fiuedes Corte Real (Rafael) 211
Guedes de Figueiredo (André) 278
Guedes de Figueiredo (Belchior) i(i<)

Guedes Osório (António) 314

Guedes Rebello (João)

Guedes Teixeira (Manuel)
Guedes de Vasconcellos ( Gregório)
Guedes de Vasconcellos (.Manuel)

Guerra (António Dias da)
Guerra (Domingos .Alvares)

Guerra (Gaspar do Couto da)
Guerra (Gaspar Mendes da)

Guerra (João da ) 320,

Guerra (João Mendes da) 42,
Guerra ( Manuel da ) 321,328,
Guerra (Pedro da)

Guerra de .Mesquita (Inácio da)
Guerra de Paiva ( .Miguel da)
Guerreiro 1 Luis)
Guerreiro (Pedro Fernandes)
Guerreiro de Gusmão ( Ationso)
Guerreiro de Gusmão (Jacinto)

Guevara (Francisco Homem de)
Guevara Homem ( Gonçalo de)
Guimarães (.\ntonio da Fonseca)
Guimarães (João da Rocha)
Guimarães (Paulo de)
Guimarães (Paulo Peixoto de)

Guimarães (Thomás da Fonseca)
Guimarães (Thomé da Fonseca)
Guimarães de Sampaio (.Amónio de)
Guimarães de Sampaio (Francisco de)
Gusmão (Atlònso Guerreiro de)

Gusmão (Francisco de)

Gusmão (Jacinto (iuerreiro de)

Gusmão (Manuel Homem de)
Gusmão Paes (Francisco de)

II

Henriques (Agostinho Soares)
Henriques (André)
Henriques (.António) 55, 120, i3d,

Henriques (António Martins) 120,

Henriques (António Nunes)
Henriques (Baltasar de (jouveia)

Henriques (Bernardo Coelho)
Henriques (Carlos Ferreira)

Henriques (Diogo)
Henriques (Domingos) 118, 04, 1Õ4, itJ8, 257,
Henriques (Franci>co Dias)

Henriques (Francisco Leal)
Henriques (Francisco da Silva)

Henriques ( Gaspar) 2O2,

Henriques (Gonçalo)
Henriques (Gregório)
Henriques (João) 114, 145,

Henriques ( lorge)

Henriques (Manuel) 77, 1 14, H14,

Henriques (Manuel Botelho)

Henriques (Manuel da P"onseca)

Henriques (Manuel Gonçalves;
Henriques (Manuel Jorge)

Henriques (Maiuicl .Mendes)
Henriques (Manuel Rodrigues) 34,
Henriques (Ricardo)
Henriques ( Vicente Soares)
Henriques de .Avis (João)

Henriques Baracho (.Marlim)

Henriques da Costa (João)

Henriques da Fonseca (Manual)
Henriques Neto (António)
Henriques Neto (Jorge)

Henriques .Sacoio (Artur)

Henriques dos Santos (Manuel)
Henriques da Silva (.Manuel) 55,

Henriques de Sousa ( Francisco)
Hollanda (João)

Hollanda (Onofre)
Homem ( Amador Borges)
Homem (.António)

Homem (António de Bulhões)
Homtm (António de Sousa)

298
3Õ4

349
349
i3S

237

77
42
330
357
331

331

328
36o
33

1

348
33 1

i56

204
253
202

287
202
7»
324
324
208
208
33

1

4'

i5ó

3ii

3ii

67

77
171

i5o
68
258

4
i5.)

Mi-

341

75
244
3o«)

268
186

i5o

'47
118

'7'
'-5

77
127

2I0

45
323

<>7

244
3t>3

334

3i4
3i8
363
3'7
3oq

66

3.|
85

lOQ

3«4
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Homem (Duarte da Costa)
Homem (Fernão Lo.urenço)
Homem (Francisco de Faria)....

Homem (Francisco Rebello) . . .

.

Homem (Gonçalo de Guevara).

.

Homem (Jorge de Alniediai

Homem ( Luís Bori;es)

Homem ( .Manuel )

Homem (Manuel Cardoso)
Homem 1 .Munuel da Costa )

Homem (Manuel de Sequeira)...

Homem ( Simão da Costa )

Homem de .\lmeida (.Manuel). .

.

Homem do Amaral (João)

Homem Cardoso (Lourenço)
Homem da Costa (Diogo)
Homem da Costa (Gili

Homem da (^osta (João)
Homem da Costa (Pedro)
Homem de Eça (Joao)
Homem da Fonseca íFranciscoi.

Homem da Fonseca (.Manuel). .

.

Homem Frade (Diogo)
Homem Freire (Francisco)

Homem Freire (Manuel)
Homem de Guevara (Francisco).

Homem de Gusmão (Manuel). .

.

Homem Pedrado (Heitor)

Homem Pereira (.Aleixo)

Homem Pereira (.Manuel)

Homem Rebello (Francisco)

Homem Rebello ( Gabriel i

Homem de Sequeira (Garcia) . .

.

Homem de Távora (.Manuel). . .

.

Homem Telles (Bernardo)
Homem Telles ((Cláudio)

Hordouns (Gaspari
Hordocns de Madureira (Gaspar)
Horta ( Francisco da)

Horta ( Simão de t

Horta de Almeidii Mascarenhas (Pedro de).
Horta de Carvalho (Francisco dcj
I lungaro (Mateus)

101

23o
6Í

3o3
253
256
3.4
•^7

40
224
3o2

275
2(Í2

i83

3q3

275
202
202
25l

109

Ò7
36q
>-5

2 02

204
3ii

28
332
332

76

3o2
3i3
33

1

33

1

272
272

223
i3

286
188

Inverno (Domingos Fernandes)
1 78, 2 1 3, 277

Jacinto (Fcrn;inJcs)

Jacome (Manuel Rodrigues)
Jao ' -• nio)

Jc"^ i Vieira de)

Jo. ;

Jo. 1 47, i32, i4»>, i5i,

Jo r)

Jof ^am)
Jo:;. -

João (Domingos) 44, .lo, < 16, 104, 164,

Jorif) irT:in^i>co) 4, 18, 39, 4Õ, 1 13, I <'), i.'>3,

Jo' o)

Jo;- -) 45,58,83,
João iGrecrio)
João iLourcnçoi 18,

João (Manuel) 91, III, 128, |37, aoo,
lo3'-i 'MtIÍ!1« (

í8,íi7.

Jo
Jo
Jo:

Jo:

Jo'

Jo
Jor

Jo

Jo.>,.

> I :circ;

.r)

. 2.I0«. 145, 157,

..15,87, 94, i3i,i36, 157, 164.

144
162

O
74
279
'7»
ii3

iifí

llh

235

87
270
64
109
272

.^
>7

140
26
65

Í44

]n
284
191

4»

Jorge (Erancisco) 24, 36, 83, 86, 87,
Jorge (Gaspar)
Jorge (Gonçalo)
Jorge (João)

Jorge (José) i iS,

Jorge (Leonardo) 38,
Jorge (Lourenço)
Jorge (.Manuel) 22, 36, 68, io3, i3o, i34, 144, i65,

'74i 2'3,

Jorge (.Miguel), o Grego
Jorge (Nuno

)

Jorge ( Pedro) 34, 94, 1 10,
Jorge (Romão)
Jorge (Thomé)
Jorge (Ventura )

Jurze (Manuel Rodrigues)
Jurze (Pascoal Rodrigues)
Juzarte (Domingos)
Juzarte de Azevedo (Filipe)

Lacerda ("António de Brito de)
Lacerda (Gaspar de Sousa de)
Lacerda (João de Sousa de) 235,
Lacerda (Dr. .Manuel Quaresma de)
Lago (António de Araújo do)
Lago (Baltasar Pereira do) 182,
Lago ( Francisco Gomes do)
Lago (Gabriel Pereira do)
Lago (João Pereira do)
Lago (Salvador Pereira do)
Laia (^António Gonçalves)
Lameiro ( -Manuel de Sequeira)
Landeiro (Francisco .Moreira)

Landeiro (Silvestre Moreira)
Landim de Castello Branco (Salvador). . .

.'

Landim Teixeira (Luis)

Lavra (Pedro da)

Leal (André Fernandes)
Leal (António)
Leal (António Gomes)
Leal (Bento Rodrigues)
Leal ( Bernardo)
Leal ( Domingos) 58,
Leal ( Francisco Mendes)
Leal (Jerónimo)
Leal (João) 83,
Leal (João Baptista da Costa)
Leal (Manuel)
Leal ( Manuel Gonçalves)
Leal ( Manuel Pinto)

Leal (Roque)
Leal (.Silvestre Antunes)
Leal (.Simão)

Leal de Andrade (Pedro)
Leal Henriques (Francisco)
I^eão (António)
Leão (Francisco Duarte de)
Leão ( Francisco Ponce de)
Leão ((iabriel dei

Leão ( Henrique Ponce de)
Leão (Jorge)

Leão (Lourenço)
\jt3i} (Luis Pires de)

Leão (Manuel Alvares de)
Leão (Pedro de)

Leão de Aguiar (Josc)

Leão de Aguiar (Miguel)

Leão de Barros (Josc)

Leão de Orvalho (Pedro)
Leão de Menezes (João de)
Lcgrand (João)

Leitão (Álvaro).

Lc
Lt
I.c lc Freitas).

Liii.. < i. ... ....1 .ic Fari») .

.

' o de Sequeira)

,

108

134
1 10

2l3
53
100

246

'47
83
126

137
166

82
2411

240
23
23

35S
29S
•298

254
3ifi

i83

3n.
2o5
2o5
205

2'»<|

35i-.

35(.

2211

22(1

j3ii

ã
l(i

i5i

83
280
i5i

3o8
4S

•^
3»i

i8ii

36

77
itH

3.3n

244
342
330
264

P«
SiS

24*
*'7
32A

217

M'
3iS
.'«2H

352
(i3

3i.s

3<>i

3<»
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Leitão (Bento) qS

Leitão (Bernardo Carvalho) 3io

Leitão (Christovam Coelho) 299
Leitão (Domingos) 97, 179
Leitão (Filipe) 22J

Leitão (Francisco) 63, 68, 95, 22a

Leitão (Francisco Pinheiro) Soo

Leitão (Gaspar) 333

Leitão (Gregório Curado) )74
Leitão (Henrique de Faria) 3oo
l-citão (Hilário Carvalho) 2oq
Leitão (João) 167, 252, 3)8

Leitão (João Cordeiro) 68
Leitão (João Duarte) 74
Leitão (Jo;io Luis) 282

Leitão (João da Silva) 265

Leitão (João de Sousa) 37, 179
Leitão (José de Carvalho) 209
Leitão (Luis de FVeitas) 35õ
Leitão (Manuel) 4, 39, 97, 282, 333

Leitão (Manuel de Brito) 11

Leitão (Manuel (Cardoso) 290
Leitão (Manuel Dias) 37
Leitão (Manuel Lopes) 58
Leitão (Manuel da Ponte) 35

Leitão (Manuel Tavares) 348
Leitão (Matias) 282
Leitão (Miguel) 106

Leitão (Miguel Salgado) 227
Leitão (Nuno de Andrade) 186

Leitão (Pedro) 74, 232

Leitão (Pedro Antunes) 352
Leitão (Sebastião) 261

Leitão (Vicente Correia) 1G7

Leitão de Abreu (Francisco) 273
Leitão de Abreu (Simão) 273
Leitão de Andrada (Matias) 39
Leitão de Barcellos (Diogo) 340
Leitão Cabral (Manuel) 190
Leitão Caldeira (Manuel) 322
Leitão Caldeira (Sebastião) 322
Leitão de Carvalho (António) 57, 3o3
Leitão de Carvalho (João) 3o
Leitão de Canalho (Manuel) 3o3
Leitão Collaço (Manuel) 252
Leitão Esteves ( Pedro) 345
Leitão Godinho (António) 214
Leilão de Macedo (Francisco) 340
I -eitão Nogueira (António) 352
Leitão de Sequeira (Pedro) 217
Leitão de Sousa (Jerónimo) 168

Leite (António de Barros) 35i
Leite (António Monteiro) 181

Leite (Baltasar) 222
Leite (Custodio Pimenta) 2<|3

Leite (Francisco Monteiro) iSi

Leite (Gonçalo) 339
Leite (João Tavares) 274
Leite (Jorge de Barros) 35

1

Leite (José) 364
Leite (Luis) 222
Leite (Luis Pimenta) 2<)3

Leite (Manuel Gorjão) 269
Leite (Miguel de Figueiredo) 257
Leite (Simão) 3i5
Leite (Simão Teixeira) 3i5
Leite de Azevedo (Christovam) 9
Leiíe de A/evedo (Fernão) õ
Leite de Azevedo (Pedro) 245
Leite t Faria (Manuel) 364
Leite da Fonseca (António) 290
Leite da Fonseca (João) 5 1, 25o, 2qo
Leite da Fonseca (Manuel) 5i
Leite Pacheco (António) 274
Leite Pereira (Álvaro) 180
Leile Pereira (António) 180
Leite l>ita (André) 3(^2

Leite Teixeira (Diogo) 339
Lcmoine (João) 247
Lcmoinc (Pedro) 247

Lemos (António de) 348
Lemos (António Correia de) 322
Lemos (António da Fonseca de) 3o2
Lemos (Diogo Pinto de) 2S1
Lemos (Fernão Pinto de) 363
Lemos (Francisco (torreia de) 328
Lemos (Gaspar de) 255
Lemos (Gaspar Pinto de) 281
Lemos (Gaspar Velho de) 173
Lemos (Gonçalo de) iíi5

Lemos (João Correia de) 285
Lemos (João da Costa de) 2o3
Lemos (I,uis de) 67, 255
Lemos (Manuel Alvares de) 23

1

Lemos (Manuel Geraldes de) 326
Lemos (Miguel de) 186
Lemos (Nicolau de) 41
Lemos (Pantaleão de) 108
Lemos (Pedro de) 4
Lemos (Sebastião (Correia de) 53
Lemos (Sebastião Fernandes de) 186
Lemos (Simão de) 211
Lemos (\'icente Correia de) 285, 322, 328
Lemos de Azevedo (Carlos de) 2o3
Lemos Baracho (André de) 41
Lemos de Cerveira (João de) 357
Lemos FVoes (João de) 288
Lemos Gago (António de) 197
Lemos Pereira (João de) 249
Lemos Pereira (Salvador de) 249
Lemos da Rosa (José de) 183

Lemos de S. Miguel ( Manuel de) 348
Leonardo (Manuel Camelo) i^

Lercazo (Inácio) i8t>

Lercazo (João Baptista) 186

Liago (Lourenço Pires de) 346
Lima (António de) 342
Lima (António da Costa de) 343
Lima (António Ribeiro de) 5o
Lima (Cosme Aranha de) 216
Lima ( Diogo Lopes de) 85

Linin (Domingos de) 53, 140
Lima (Domingos Soares de) 334
Lima (Francisco de) 53, 346
Lima (F^rancisco Dias Preto de) 334
Lima (Francisco Kebello de) I73

Lima ((jonçalo Lopes de) 85
Lima (Jeroiii "^o de Abreu de) 197
Lima (João de) 69
Lima (João de Barros de) 204
Lima (Manuel de) 69, qS
Lima (Manuel Brandão de) 33o
Lima (Manuel Lopes de) 337
Lima (Manuel Kibeiro de) 54
Lima (Marcos de) 129
Lima ( Plácido Soares de) 204
Lima de C^arvalho (António de) 35

1

Lima Lobo (Fernão de) 343
I.ima de Mello (Baltasar de) i83

Lima de Mello (João de) i85

Limpo de Abreu (Rui) . 254
Lira (Manuel da Cunha) 282

Lira de Figueiredo (Alexandre de) 212

Lisalde (António de) i35

Lisalde (Martim de) i35

Lisalde (Miguel de) i35

Lisboa (António de) i83

Lisboa (Diogo de) 3o3

Lisboa (Diogo Altbnso de) 188

Lisboa Ferreira (Manuel de) 87
Lis (André de) 177
Lis (Manuel de) 174, 177, 3(Jo

Lis Velho (Fistevam de) 293

Lis Velho (Manuel de) 2Õ3

I.obão (António Tello) 2r>5

Lobão (João de Almeida) 61

I-obão (Manuel) i55

Lobão Botelho (João) 22R

Lobato (Bento da Cruz) .' 3o2

Lobato (Francisco de Abreu) 268
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Lobato (Gonçalo Lopes;
Lobato (JoãoGarcez)
Lobato (Luib de Abreu)
Lobato (Manuel)
Lobato (Manuel Lopes)
Lobato (Pedro de Abreu)
Lobato (Roque Camello)
Lobato lie Gamboa ( Manuel )

Lobato de Sampaio (Domingos)
Lobeira (Manuel Pinheiro)

Lobeira (Sebastião Fernandes)
I -obo (André Vianna)
Lobo (António) 5,

Lobo ( António de Moura)
Lobo (Brás)

Lobo (Damião da Gamai
Lobo (Domingos Rebello)

Lobo (Fernão de Lima)
l-obo (Francisco) 4, 25,

Lobo (Francisco da Costa)
Lobo (Francisco Fernandes)
Lobo (Francisco Jorge)

Lobo (Francisco Rodrigues)
Lobo (João)

Lobo (João Gonçalves)
I X)bo (João de Moura )

Lobo (João Rodrigues)
Lobo (José de Moura)
Lobo ( Lourenço da Gama )

Lobo (l-uis de Albuquerque)
Lobo (l^uis de A/ievedo)
Lobo (Luís da (iama)
Lobo (Luís de Vianna)
Lobo (Manuel) 14, i35,

Lobo (Manuel João)
Lobo (Manuel Jorcel

Lobo ( Manuel de Pina)

Lobo ( Manuel Pinheiro)

Lobo (Matias Nunes)
Lobo (Sebastião de Azevedo)
Lobo (Sebasti.-io de Pina)
Lobo de Andrade íManuel)
Lobo Moutinho (Manuel)
Lobo da Silva (António)
Lobo da Silva (Joãoi

l^boTavares (Gonçalo)
Lomba ( Francisco de Araújo da)
Lomba de Abreu ( Manuel da )

LoriL-ev . Fr inciSCO de AljTeu dc)
Lf dc Abreu de)
Lo; unho)
Lopes (Álvaro) 170,
l^pcs ( André) .'

.

Lopes (Amónio) 23, 60, 127, i33, 141, 146, 170, 207,
3oo, 324

Lopes (Maltasar)

Lope< <H<"lchior)

265

43
268
1 12

2Õ5
268
210
340

"9
53

ii5

24Ó
Ó3

37
i3

8

'?
343
i.-'5

3o5
328
86
s

i35

'74

?7

37
8

333

78
8

246
233

'íl

214

204
328

78
214
3oo
lyo

2í3

2 53

•79

49
49
249
24Õ
h

36t;

28

Lo
Lo
Lo
Lr
Lo
Lo
Lo
L>

Lo
Lo
Lo
Lo
Lf
Lr
L'
Lo
Lo
Lo
lo
Lo
L'

r.

L.

irdo).

tovam).

.. 58,66, 73, i3q, 157,

"-.So,

27,60,61,89,157,174,

Gonçalves)
6, 29, 62, 69, 84, 1 18, i33,

Cli

Kibciroi

253.
12. 12,43,45,64,

II.

Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
I-opes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
I .opcs

Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
l,opes

Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Lopes
Ix)pcs

Lopes
Lopes

( Simão ) 43,

(Thomás) 45,

(Vicente)

de Asuilar ( Pedro)
de Albuquerque (António)
Antunes (António)
Barbaião (Francisco)

de Barreiros (Domingos)
Barreiros (João)

de Basto (Gaspar)
de Basto (Simão)
Borges ( Manuel)
Boto (Álvaro)

Boto (Francisco)

de Campos (João)

Carameleiro (João)

de Carvalho (Baltasar)

de Carvalho (Domingos)
de Carvalho (Luis)

de Carvalho (Manuel)
de Carvalho (Miguel)

Chichorro (António) 194, 201,

Coimbra ( Francisco)

Colaço (Manuel)
Cortes ( Francisco)
Cosco (João)

da Cunha ( André)
da Cunha (Domingos)
Dias ( Diogo I

Farto ( Manuel)
Ferreira Luis) •

de Figueiredo (Affonso)

Figueiredo (Domingos)
da Fonseca ( Manuel)
Frazão (António)
Frazão ( Manuel)
Gameiro (António)

de Gouveia (Francisco)

Leitão (Manuel)
de Lima ( Diogo)
de Lima (Gonçalo)
de Lima (Manuel)
Lobato (Gonçalo)
Lobato ( Manuel )

Machado (Sebastião)

de Madeira (Luis)

de Matos (Joãoi

de Matos ( Manuel )

de Mendonça (Francisco)

Mestre (Francisco)

Moniz (António)
de Moraes (Francisco)

da Moía (André)
de Oliveira ( Agostinho)
de Oliveira (João)

Pereira (António)
Pinto (5^bastiãol
Ramalho ( Manuel )

Ribeiro (Agostinho)

Ribeiro (Domingos I

Ribeiro (Manuel) iSç,

Ribeiro 1 Matias 1

RfHcha ( Manuel )

Roxo ( Francisco)
Roxo 1 Vicente 1

t>4

l--q

i33

7Ó
354
So
204
41
42

//

>lomcu).

il.. .j . ... I
l|')gO|,. . .

da Silva I Aitonioi. .

5o. o?, 127,

«9.

Uiiuei).

23(J

23õ
146
2qi

'79

?8
35 1

288

6i

Í72
356

2

i3ti

336

248
3q

32i
22

224
222

'11

218
58

85
85

2(;.3

265

«76

^2^

3l2

'97

11

M
200

3.,
ío

207

208

48

:^
«2
.8q
35,-,

'94
'44

ã\

75



400 índice de nomes de pessoas

Lopes Villas Boas ( Joãol

l.osio (Manuel Rodrigues)

Loureiro (António de)

Loureiro ( Gaspar Gonçalves )

Loureiro ( João de Góes de )

Loureiro ( Miguel de )

],oureiro (Pedro Alves). .j

Loureiro de Andrade (Joãol

Loureiro Botelho (Manuel de)

l^ourenço ( Alberto )

Lourenço (André Gregório) • •

l,ourenço (António) |3."',

Lourenço (António Gonçalves)

Lourenço (Belchior) 40,

Lourenço 1 Dionísio de) ., • •

Lourenço (
Domingos) io5, i36,

l,ourenço ( Lstevam)
Lourenço (l-'rancisco)

Lourenço (Francisco Gonçalves)

Lourenço (Gaspar)

Lourenço (Gonçalo)
Lourenço (Joãoí 23, 63,

!,ourenço (.Manuel) 2, 23, 81, 10.%

Lourenço (Salvador)

Lourenço (Sebastião)

Lourenço (Simão)
Lourenço (Coelho (Manuel)

l^oures") Manuel Rodrigues de)

Lousado {.Manuel da Silva)

Lousado ( Pedro Martins)

Lousão (João Dias)

Lucas (António Coelho)

Lucas (Diogo)

Luis (André) 166,

l.uis (António) 34, 67, 91, 91.», 102, iii, if>3,

Luis ((^hristovam) 56,

Luis (Domingos) 4> 8'?

Luis (Francisco) 67, 66, 99, 160,

I .uis ( Gaspar)
Luis ( Giraldo)

Luis (Inácio)

Luis (Jacinto)

Luis (João) 24, 57, 67, 96, 112,

Luis (José) 102,

Luis (Manuel) • 68, 94, 143, 266,

Luis ( Pedro )

Luis (Simão)
Luis (Thomás)
Luis (Vicente) 90,

.Macedo (.Xmbrosio da Silva de)

Macedo (.\ntonio de) 195,

Macedo (.António Soares de)

.Macedo (Bartolomeu Monteiro de)

Macedo ( Domingos de )

Macedo ( Estevam de )

Macedo ( Francisco de )

Micedo ( Francisco Leitão de)

.Macedo (Francisco Rodrigues de)

.M I je Jo ( Francisco Soares de )

.Macedo (Gaspar de Freitas de)

.M.icedo (Gaspar de Magalhães de)

.Macedo ( Gonçalo de)

Macedo (Jerónimo)
.Macedo ( João ile )

.Macedo (João (Coelho dei
Macedo (João Kebello de )

Macedo ( João da Silva de)
.Macedo (José de )

Macedo (José Pereira de)
Macedo (Lourenço da Costa de)
Macedo ( Manuel de ) 197,
Macedo (Manuel Teixeira de)
Macedo ( .Manuel Vaz de)
Macedo ( Pedro de )

Macedo (Pedro Antunes de)
Macedo (Sebastião de)

joi

J.°
3b2

>4
3i3
358
228
226
3i

i65

349
349
2.S9

i5b
61

289
118

64
25o
78
9'

192
320

287
9'
332

332

196

275
12

140

4-1

20

167

3>7
i3o

12S

344
162

i63
l52

9>

:^^

3o3
53

i56

|6y
l52

266
2o5

246

54
326
233
3o3

340
326
36 1

328
3i6
211)

io5

65

'Z^288
266
2<»5

76

23?

187

205
i55

266

Macedo ( Simão de )

Macedo de Azevedo (Francisco de)

Macedo Coelho ( António de )

Macedo Coelho ( Francisco de ) 173,

Macedo da Cunha (Gonçalo de)

Macedo de Magalhães (João de)

Macedo Nobre (Agostinho de)

Macedo Pinto (.-Xlxaro de)

Macedo Pinto (Belchior de)

Macedo Themudo 1 José de)

Macedo Varella (João Rodrigues de)

Machado (André ) 243,

Machado ( Anto.iio) 73, 80,

Machado (António de Abreu)
Machado ( António de Faria ) . .

Machado (António de Magalhães)
Machado (António Rodrigues)
Machado (António Simiies)

Machado (António de Sousa)
Machado ( Baltasar)

Machado (Baltasar Alvares)

Machado ( (2hristovam )

Machado (Diogo Rebello) • •

Machado (Domingos) i35.

Machado (Estevam)
Machado (Francisco)

Machado (Francisco Pinto)

Machado ( Gaspar)
Machado (Gonçalo Mourão)
Machado (João) 104, 129, 162, i(S9, 23o, 3o2,

Machado (João (jonçalves)

Machado (João de Sousa)
Machado (João Vieira)

Machado (José)

Machado (José de Magalhães)
Machado (Leonardo ÈHorges)

Machado (Lourenço Vieira)

Machado (Luis)

Machado (Luis Dias)

Machado (.Manuel) 37, 164,

Machado (Manuel (jomes)
Machado (Manuel de Oliveira)

Machado (.Martim)

Machado (Mateus Cordeiro)
Machado (Pascoal Borges)
Machado (Pedro)
Machado (Sebastião Lopes)
Machado (Sebastião Rebello)

Machado (Simão)
Machado (Simão de Magalhães)
Machado (Vicente Pinto)

Machado Barbosa (António)

Machado de Castro (Gaspar)

Machado de Faria (Pedro) 32,

^lachado F"urtado (.André)

Machado de .Miranda (.-Vntonio)

Machado de Miranda (Estevam)
Machado de Miranda (Jacome)
Machado de .Miranda (João)

Machado da .Mola (Francisco)

Machado de Oliveira (António)
Machado Pereira (Luis)

Machado Pimentel (Paulo)

Machado Piteira (Pedro)

Machado Sacoto (João)

Machado da Silva ( Francisco)

Machado da Silveira (.Manuel)

Machado de Sousa (FVancisco) •

Maciel (Diogo Pereira)

Maciel (João (Casado)

Maciel da Costa (António)

Maciel da Costa (José)

Maciel da Costa ( Plácido)

Madail (Domingos João de)

Madeira (Álvaro)

Madeira ( António)
Madeira (Cosmo I^ourenço)

Madeira (Diogo)
Madeira (Francisco Fernandes) •

Madeira (João)

333

•97
11^8

188
32
3i6
i36
3o
1 1

274
24t>

355
224
210
340
3ói

70
i56

337
353

198

292
•24

'^
102

357
84
219
3o3

267
337
164
i6t>

363

192

219
161»

i3i

267
3i5

4'

,2^

192
202
176

00
363
160

222
238
180

3i5
20
230
222

239
333

V1O2
3o6

37
70
3i3

23o
118

8q
368
335
335
335
123

7
301

271
II I

266
io3
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Madeira (Luis Lopes de)
Madeira ( Manuel »

Madeira (Manuel Antunes)
Madeira (Manuel Martins i 44,
Madeira (Sebastião Martins)

Madeira ( Thomas Martins)
Madeira Arraes (António)
Madeira Arraes (Dr. Duarte)
Madureira (António de)
Madureira (António de Azevedo)
Madureira (Francisco de Azevedo)
Madureira (Gaspar Hordoens de)
Madureira ((iaspar Mendes de)
Madureira Coelho (Pedro dei
Madureira de Montarroio (António)
Madureira Montarroio ( Manuel)
Mticsso (António Brandão)
Maes^o (Manuel Fernandes)
Magalhães (Amaro de Roboredo de)
Macalhães (António de)
Maualhães (António Martins dcl
Mauaihaes (António Rodrigues de)

Mau.ilháes (António Velloso de)
M.iciíhâes (Belchior Cabral de; •

.\l.i-.iihaes (Francisco de) 177, i85, 258,
Mai;alhâes (F'rancisço Coelho de)

Magalhães (Francisco da Rocha de)
Magalhães (Gaspar de)
Magalhães (Gaspar Teixeira de;
Magalhães (João de)
Magalhães (João Borges de)
Magalhães (João Correia de)
Mag.ilhães (João do Couto de)
Magalhães ( João de Macedo de)
Magalhães i.Kir-e)

Magalhães (José de)

Magalhães (Luis do Couto de)
Magalhães (Manuel de) 102, 238,

Magalhães iM.iiuel de Araújo de;

Magalháe> 1 M.n.ucl Franco de)

Maualhãcs 1 M.inucl Teixeira de)
Magalhães 1 Pavcoal Fernandes de)

Magalhães (Simão de)
Mac ilhficv il home Fernandes de)
M. V- Araújo (António de)

M.-. e Macedo (Gaspar de)

MagaihãtN Machado (António de)
Mai;:ilhíeí M i.h <do 1 lr.<c dei

M .dei
M dei

Maui.
M.mriv
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M-„,.

: .M.i

O (M.iiuilI Rit^eiro).

I crnandes).

rcuas c).

^"v da)

.

,1a)..

.....1 da).

:iaucs da)
I Fonseca da).

I António)
imo da) 3.^4,

da).

.«».

de Barbuda).

...3v),

204
1 1

1

lío

44
2l><t

252

l52
1S8

21Ô
21G
272
18S

3

o5
350
8
8

14
iS

258
101

343
3o8
i&S

7Õ
333

240
o5
I')

3^8
3io
3iij

202
325

3i.)

325

343

i".
3o8
10

l^5

325
236
3iC
363
3t.3

3<:.3

2.)q

300
283
256
256
1 1

1

354

lo
a«io

16

209
25a
2"iO

34<i

323
25l
355
16

355

2-S

320
?2.'l

33..

i ItJl l ' IS I

Malheiro (Miguel) 2S7
Malheiro da Fonseca (Francisco ) 2<H>
Malheiro Pereira (Francisco) iij3

.Malho (António Picanço ) 216
Malho ) .Manuel de Pina) 229
Mana ( João Gonçalves) 20S
.Maniich da Veiga (Octaviano) kk)
Maniich da Veiga (Vicente) igo
Manso (António) 3Õ4
Manso (Chnstovam ) Pereira) 233
Manso (Francisco Vieira ) 3o4
Manso (João Gonçalves) 208
Manso (Julião Rodrigues) 3i

Manso Correia (Joáoi 4n
MansoThemuiio (.António) 267
.Manuel ( .Vgostinho ) 8<i

Manuel (.António) 81, io3
.Manuel (Domingos) , ()i

Manuel ( Francisco) '16

.Manuel ( .Marçal ) 143
Manuel (Pedro) 37
Marcota da Costa (Inácio de) 356
.Marim (Francisco Pessoa) 240
.Marim ( Gaspar Pessoa ) 240
Marinho (António) 106
Marinho (António de Flça) 21a
.Marinho ) Domingos 1 202
Marinho (Gonçalo Fernandes) 202
.Marinho (João Baptista) ia

.Marinho (José) 25
Marinho (Sebastião) ia

Marinho de .\zevedo (Luis) a5
.Marinho Pereira (,António 1 io3
.Marinho Pereira ( Domingos) itjó

Marinho Tibao (Inácio) 20a
Maris de Saraiva (.Angelo de) 345
Marques ( Amónio 1 112, 160, 238
.Marques (Bento) i5, 202
Marques (Domingos I UtH, 273
.Marques (Francisco) i5, 167
Marques (João) 167
Marques ( .Manuel ) 46, 83, yi

Marques ( .Miguel ) 2<i3

Marques (Pedro) 63
Marques (Vicente) oj.

Marques de Car\alho (Salvador) 3òi
Marques Godinho (Gabriel) 367
.Marques Matoso ( Gonçalo) 2q3
Marques de .Moraes ( Manuel) 2Í4
Marques de Oliveira (.Manuel) 4
Marques Pereira (Manuel) 20
.Marques \'illela (Domingos) iti8

.Marta ( Manuel Domingues) loq
Martins ( AtTonso) 107, 27}
Martins (Agostinho) '..... 107
Martins (André) 174, 180, 182, H|5, 3i3
Martins (António) 81, 83, 107, 122, 12^1,141, 145,146,

l52, i53. 272 .' .363

M arlins ( Baltasar) 25'i

Martins ( Bekhíor) ia3, 248, 2<'>i

.Maitins (Bento) taa
Martins ( Bernardo) 38
Martins I I'i'j'.i aqa
Martii :os) 16, 75,80,90,1 17, 118,123,143, i53
Mnrtii n) 116

Martins 1 l-cmaol 248. 271, 3l3
Martins d-rancisco) 39, 83, 90, lo3, 107, ii3, i3i,

i33, 145 ". ".
iji6

Martin'! fG!i<;p:ir Vicente) 3i

M 117, 143. 146
M .36.124,143.152.263, 273
M.irli:.i 1 l.i.i.M 56, 161, 319
Martins 1 Manuel 1 i»'i. <>>. '10, 91, 93, 118, 142, 248.

2.''<'). J''3. 363

M.nrtin!i(M i33

M ' 92
M 02, 114^ '4'«

^1 "o) ... 141

.
24H

'' '-» ''5. 74
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Martins ( Thomé 1 92,

Martins ( \'icenie 1

Martins de Araújo i Francisco 1

Martins Bentes (Manuel)

Martins da Costa ( Luis»

Martins Coutinho ( Cipriano)

Martins da Cruz (Joáo)

Martins da Fonseca ( Manuel 1 254,

Martins Frade (Álvaro)

Martins Galvão (Miguel)

Martins (jarro ( António 1

Martins Garro ( Domingos 1

Martins Henriques (^.\ntoniol 120,

Martins Lousado ( Pedro 1

.Martins .Madeira (Manuel) 44,

Martins Madeira ( Sebastião)

Martins Madeira (Thomás)
.Martins de Magalhães ( .-Vntonio)

.Martins Neves (.Manuel)

iMartins Nogueira ( António 1

Martins de Oliveira (Fernão)
Martins Peixoto (.A.ndré)

Martins Rehello (Francisco )

Martins Revés ( Francisco)

Martins Ribeiro (Fernão)
Martins Rohoredo (Manuel)
Martins de Seixas (André )

Martins de Seixas (Fernão)

Martins da Silva ( Domingos)
Martins da Silva (Fernão;
Martins da Silva (Francisco)

Martins da Silva (Gonçalo)
Martins da Silva (Joáo)

Martins Vieira (Gonçalo)
.Mártires ( Bernardo iios )

Mártires ( Pedro dos )

Mascarenhas (.\ntonio Pinheiro)
Mascarenhas (Diogo de Almeida) 328,

.Mascarenlias (Domingos Pinto)

Mascarenhas (.loão de Ataíde)
Mascarenhas (João Barbosa)
Mascarenhas (João Pinheiro)
.Mascarenhas (José de)

Mascarenhas (Luis)

.Mascarenhas (.Manuel de Figueiredo)
Mascarenhas (.Manuel Pinto)
Mascarenhas (Pedro)
Mascarenhas (Pedro de Horta de Almeida)
Mascarenhas (Pedro Pinto 1

.Mascarenhas de .Aiala (António)
Mascarenhas de Figueiredo (Diogo)
Mascarenhas de .Moraes (Pedro)
.Mascarenhas de .Moraes (\'erissimo)

.Mata (Bartolomeu FVancisco da)
-Mata (João Borges da)
Mata ( João Francisco da)
Mata (.Manuel de Oliveira da)
.Mata (.Manuel Reimão da)
Mata (.Manuel Rodrigues da)
.Mata (.Miguel da)

.Mata (Simão da)
Mata de .Mendonça (Geraldo da)
•Maia -.Mouros ) Lourenço Atíbnso) ;. . . .

.M.ilella (/^ntonio). . . .

.'

.Mateus ( Domingos)

.Mateus (João)

Matos (.Vtlonso Gonçalves de)
Matos (.Vndré de). .

.'

Matos (António de) 6, 35, f)3, 176,
.Matos (.Vntonio .Monteiro de) 33,
.Matos (António de .Moura de)
M.ilos (Bernardo de)
.Matos (Chrisiovam de) i()8,

Maios (l)ainião de) .",

.

MjVis (Diogo) 7-j
Matos (l)omiiigos de) m,
.Matos (Domingos Rodrigues de) i((5,

.Matos (Filipe de) .".

.

M.ilos (Francisco dei 195, 234. 304, 3io,
Matos ( Francisco Rodrigues de)

338
2 1

236
ijig

33i

292
340
282
21

214
304
3o4
i5o
12

45

44
269
2 58

2(19

20q
288
182

20
248
i5

l52

3:o
33o

«7
232

3.)

«7
252

1 16

52

2p8
3^5
104

247
3l>q

32i
257

23o
104
200
i3

104
200
25o
3ó8
368

"I
172
366

329
122

35í
108

'4

89
204
127

'70
362

7<

'44
272

234
33

88

272
265

,19

63

Matos (Gaspar de)

Matos (Gaspar Fernandes de)

Matos (João Dias de)

Matos (João Lopes de) -.;('),

Matos (João Rodrigues de)

Matos (João da Silva de)

Matos ( Jorge Ribeiro de)

Matos (Lourenço de)

Matos ( Luis de)

Matos ( Luis de Moura de
Matos (.Manuel de) 63, 23i, 276, 277, 2(jo,

Matos (Manuel Correia de) "
.

.

Matos (Manuel Dias de )

Matos ( .Manuel Domingos de )

Matos (.Manuel Gomes de)

Matos (.Manuel Lopes de)

Matos (.Manuel Rodrigues de)

Matos (.Miguel de)

Matos (Paulo de ) 1S8,

Matos (Pedro Alvares de)

Matos (Salvador de)

Matos ( Sebastião de Sousa de)

Matos (Severino de) 32,

Matos (Simão Gomes de)

Matos ( Thomãs de )

Matos de Aguiar (João de)

Matos Coutinho (Domingos de)
Matos da Fonseca (.-Vntonio de 1

Matos Fragoso (Chrisiovam de)

Maios de Oliveira (Francisco de) , .

.

Matos Ribeiro (João de)

Matos da Rocha (João de)

Matos Soeiro (António de)

Matos Soeiro ( Francisco de)

Matos de Sousa (Luis de)

Matos Souto Maior (F"rancisco de)

Matoso ( Francisco Pereira)

Matoso (F^rancisco Prelo)

Matoso ( Gonçalo .Marques)

Matoso (Joáo Preto)

Matoso (Manuel Pereira)

Mauris (António de)

Mauris Ferreira ( António de)

Medeiros (António Ribeiro de)

Medeiros (.Manuel de)

Medeiros (Manuel Ril->eiro de)

Medeiros (Martim de)

Medina (Francisco de)

Medina (João de .Macedo Delgado de)

Meira (António)
Meira (.Marcos F'ernandes)

Meirelles (.\ntonio Coelho de)
Meirelles (Domingos FYazáo dei

Meirelles de Andrade (F^rancisco de)

Meirelles da Silva (João)

Mello (Alberto de Pinho el

Mello (António do Canlo de)

Mello (.\scenço Jorge de)

Mello (Baltasar de)

Mello I
Baltasar de Lima de)

Mello ( Domingos de Fontes de )

Mello (Francisco de) 319,
Mello (Gaspar do Canto de)

Mello (Inácio Cotrim de)

Mello (Joáo Correia de )

Mello ( João Cotrim de I

Mello (João da Cunha de)

Mello (João de Lima de)

Mello ( José de )

Mello (José Feio de)

Mello I José de Oliveira de)

Mello ( Lourenço de) 279,
Mello (Manuel Casado de)

Mello (.Manuel de Oliveira de)

Mello (.Manuel Pacheco de)

Mello I .Manuel da Rocha de)

Mello ( Martim Alfonso de)

Mello (Paulo Tovar de)

Mello (Pedro (.lorreia de)

Mello (Torcaio F'erreira de)

81
63

I2t")

54
126

3o4
33q

(>

iq8

'44
3t)6

368
223

143
3l2
3ia

88
201

2

345
26
33

iSo

272
322
3io

240
33Õ
267

249
}

3l2
201

34
201

22
208
293
208
3i

337
284
127

53

239
280

277
2" »

223

227
'78
330

78
i85

280

347
i85

221

327
i85

n^
34Ó

5

i85

279
213
35S
280
226
358
310

3oo
3oo
'78
i85
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MeI!o Cabral (Gaspar de»

Mendanha (Aires Pimenta de) 204,
Mendanha ( António Monteiro de I

Mendanha 1 Amónio 1'imenta dei
Mendanha (João Cordeiro dei

Mendanha (Manuel dei

Mendanha ( Vicente Pimenta de)
Mendanha (\'icente Ribeiro de)
Mendes (António) 7i 97» 08. 193, 256,
Mendes (Baltasar) '...'. i5,

Mendes (Belchior)

Mendes ( Diopo 1

Mendes (Francisco 11 5, 47, 63, 75,84, 172, 219, 35o,
Mendes (Gaspar) '.

Mendes (Joâoi 104, 147,
Mendes (Luis) 49, 71, 280,

Mendes (Manuel) 21,84, 1 58, •'70. 32i, 322,
Mendes (Manuel Carrasco)
Mendes (Manuel \'alente 1

Mendes ( Mipuel)
Mendes (Pedroi 61, 81, i25, 172,
Mendes (Rafael)

Mendes (Salvador)
Mendes (Sebastião)

Mendes ( Vital 1

Mendes de Abreu (Bartolomeu) 21 5,
Mendes de Abreu (João)

Mendes de Abreu (Joséi

Mendes Amado ( António)
Mendes Aranha (João)
Mendes de Araújo (Manuel)
Mendes Banha (André)
Mendes de Barros (Francisco)
Mendes de Barros (Manuel)
Men les de Brito (António)
Meneies de Brilo (Gonçalo)
Meneies Cardoso (Mipuel)
Men.les Ceia (Franci>CO)
Men ies Ceia (Pedroi
Mc des Coelho (António)
Mi-iiOes Correia (Manuel)
Mer..'.es da (^osta (José)

Menles Curado (Francisco)
Men. Ies Falcão (António)
Men Ies Falcão (Dominpos)
Men Jes Ferreira (António)
MtnJes da (iuerra i(ja>par)

Mei.lcs da Guerra (Joio) 42,
Mel des da (iuerra (Manuel)
Mendes Henriques ( Manuel)
Mei.ies l.eal (Francisco!
Men>ies de Mi.iiireira (Gaspar)

' NUr^ulhão (GoncaloiM
\l

.\;

M.:.
Men

o (António).
T (Manuel) i3H,

rc.;.i.!'i (Pedro)
l'vr i^no (Pedro)

Men Ies Pereira ( Sebastiâoi

Mm Ies Pinheiro fSimãoi.
M
,\:

\:

M

M
\:

N;

.\;

M
\'

M
M
M

M
y.

M
\!

N'

M

•na (António i.

.

' José)
- !>.» (Domingos).

.

Sil\a (FranciNCo).

.

•" '.i (António)..

.

•I (Francisco).

ir).

I

'•nio dei 167, 119, 167,
•4ísr dol .

.'.

le)

1

iOO Jc)

347
209
2Õ2

200
262
3o8

204
5

257
5o

21 I

i5

364
21

282
206
3Ô4
2l)0

296
5

282
35o
i58
262
321

227
227
213
232
335
ií<i

20f>

307
36S
368
23o
2t'<)

210
3

102

335
3o 1

i58
i58

io3

4^
357

357

28Õ
188

«4
260

108

II

2M>
i63
108

335

'li

2o3

187
35j
a86

"74

:u

61

Mendonça (Jacinto Correia de)
.Mendonça ( Jerónimo Correia de 1

.Mendonça (João dei

.Mendonça (Manuel dei 28» |65,

.Mendonça (Manuel de Sá dei
Mendonça «Manuel Teixeira de'
Mendonça (Manuel de Narpas de)
.Mendonça 1 Pedro Soares de 1

.Mendonça ( Rodrigo de Sá de)

.Mendonça (Rui Caseia de)

.Mendonça (Rui Castello dei

.Mendonça Furtado (Manuel de)

.Mendonça Pereira (João de)
Mendonça da Silva (Thomé de)
Menezes ( Belchior de Sá de)
.Menezes (Diopo Telles de)
Menezes (Domingos de Sá de)
Menezes (João de Leão de)

Menezes (João de Sousa de)
Menezes ( Luis Cardoso de)

Menezes (Luis de Sá de)

Menezes (.Manuel de Sá de)

Menezes (.Manuel da Silva de)
Mergulhão ( Francisco Caldeira )

Mergulhão (Gonçalo .Mendes)

Mergulhão (.Manuel de Campos)
Mesquita (António de)

Mesquita (António Correia de)

Mesquita (Baltasar Correia de)
Mesquita (Diogo de Andrade e)

Mesquita ( Francisco)

Mesquita ( Francisco de Sousa i

Mesquita (Francisco Teixeira de)
Mesquita (Inácio da Guerra de)
Mesquita ( João dei

Mesquita ( João de .Andrade e )

Mesquita (João Botelho de)

Mesquita (Jorge da Costa)
Mesquita (José dei

Mesquita (Lucas Vieira de)

Mesquita (.Manuel de) 274,
Mesquita (Manuel Borges dei
Mesquita ( Pedro de )

Mesquita Cabral (João de)

Mesquita Carneiro (João)

Mesquita de Castello Branco (Manuel de)... .216
Mesquita (Coutinho (Theodosio de>

Mesquita de Faria (Theodosio de)

Mesquita Pessoa (Francisco de)

Mesquita Pimentel (Manuel de)

Mesquita Pimentel (Thomé de)

Mesquita da Silva ( António de)

Mesquita da Silva (Constantino de)
Mesquita da Silva (João de)

Mesquita Teixeira (Jerónimo de)
Mestre (Francisco Lopes)
Mestre ( Manuel Rodrigues)
Mestre Freire (André)
Metello (baldeira ( Fernão)
Mexia (Francisco Videira)

Mexia (Gaspar Fernandes)
Mexia de Mendonça ( Alfonso)

Mexia Pechim (.António)

Mexia Pechim (Manuel)
Mexia de Videira ( I >ominpos)
Mcyrcllcs de (Castro (Belchior de)
.Miadas (João Vicente)
Mif.ípv I M;)ni it'li ,

M CS)

M o Alves)

Milâo 1 h rancisco de 1 . . ,

Milão (João ( NlnnTciro ,lc

Milão (M.v
Milbri'o \

v<re« 4f\,

*''. H> 9».

285

285
25 1

2(>4

245
2<)

33

245
í«7
i85

28
228
235

204
353

204
3i8
i55

35

294
2<i4

2f»"l

334
224
224
5s

i

3

365

274
'74

'44
32X

272
365
225

'7»

272
27<.

336
20S
336

57
2R4

23o
256
256
216

357

•74
»44
«44
244
•44

47

.1f
io<)

3i

2H4

287
2>'4

220

236
i36

3

}<ii

4
ITJ

I II
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MiranJa (Basílio de) 21

Miranda (Bento de) 2S4

Miranda (Carlos de) 120

Miranda (Christovam Rodrigues de) 119

Miranda (Custodio da Costa de) 35i

Miranda (Domingos de) 49) 77? '^Oi '49

Miranda (Estevam Machado de) 239
Miranda (Francisco dei 20, 60
Miranda (Francisco de Faria de) ^42
Miranda (Francisco Padilha de) 332

Miranda (Francisco de Sá de) 201

Miranda (Francisco Thomás de) 28

Miranda (Gregório de) ^9
Miranda (Inácio de Sousa de) i33

.Nliranda (Jacome Machado de) 222

Miranda (João de) 84, 201

Miranda (João de Carvalho de) 3^2

Miranda (João Machado de) 239
Miranda (João Pacheco de) 201

Miranda (João Thomás de) 238
Miranda (Leonardo Gonçalves de) 76
Miranda ( Lucas de) 274
Miranda (Luis de Gouveia de) 119

Miranda ( Luis Pacheco de) 23õ

Miranda (Luis de Padilha de) 181

Miranda (Manuel de) 9, 28, 5õ, Go, 234
Miranda (Manuel de Barros de) 234

Miranda ( Manuel Cardoso de) 243

Miranda ( Manuel Fernandes de) 73
Miranda (Manuel de Padilha de) 181

Miranda (Manuel Pinto de) 201

Miranda ( Valentim (Carvalho de) 327

Miranda Botelho ( Manuel ) 3t")7

Miranda Botelho ( Pedro de ) 367
Miranda da Costa (Francisco de) \':>g

Miranda da Silva (Francisco de) 354, 355

Mogeimas (Álvaro Vaz) 354
Mogeimas ( Silvestre de S. Miguel) 354
Moita ( Brás da ) 362

Molina ( Gaspar de ) 253

Molina e Velasco (Gaspar de) 253
Moniz ( António) 53, 33o
Moniz (António Lopes) 181

Moniz (Domingos de Abreu) 94
Moniz (Francisco) 6, 181, 223

Moniz (Francisco Vaz) 6, 37, 53

Moniz (Pedro Segre) 94
Moniz ( Simão de Abreu ) fi4

Moniz Botelho (José) 3)6

Moniz Paes ( Ar.ionio) 33o
Moniz da Silva ( Egas 1 223
Moniz de Soveral "(Miguel ) 281

Moniz \'elho (Elisio) 128

Monsão (João de) 266
Montarroio (António de Madureira^ ^5
Montarroio 1 Manuel Madureira ) 35õ
Monteiro ( Amador) 3i2
Monteiro ( André 1 1 52

Monteiro (António) 1, 11, i3, 45, ôi, ()5, 71, 141,

I (KJ 304
Monteiro (António Rodrigues) 3i

Monteiro (Baltasar da Fonseca) 262
Monteiro (Belchior) õi, 271

Monteiro ( Belchior Correia ) 218
Monteiro (Bento) i33
Monteiro (Domingos Rodrigues) tq
Monteiro (Francisco) ^5, 75, i j3
Monteiro ((ionçnio) 79, 289, 2()3

Monteiro (Gregório) 5()

Monteiro (Joãoi 3i, 3iò
Monteiro (João Dias) 3io
Monteiro (Jorge) 05
Monteiro ( I .asuro da Fonseca ) < 8

Monteiro il.uisi 81, i33, i34, 141

Monteiro (Maiuiel)
-""'N 79. '34. 227, 304

Monteiro (Manuel Dias) 54
Monteiro ( Matias) i33
Monteiro ( Maiias da Silv.n) 3i8
Monteiro 1 Miguel I 357
Monteiro (IVdro) ii5, i33, 137

Monteiro (Pedro João) 71
Monteiro ( Salvad jr) ti2

Monteiro (Silvestre da Costa) 326
Monteiro (Simão) 271, 3i2
Monteiro (Vicente) 3 12

Monteiro de Barros (João) 3i7
Monteiro de Castro ( Francisco) 289
Monteiro da (^osta (Feliciano) 71

Monteiro de Escovar ( Francisco) 11

Monteiro de Faria ( António) 32t')

Monteiro da Fonseca (.Manuel) 198
Monteiro da Gansa i António) Soõ
Monteiro Leite (António) 181

Monteiro Leite (Francisco) 181

Monteiro de Macedo (Bartolomeu) 54
Monteiro de Matos (António) 53, 73
Monteiro de Mendanha (António) 2Ó2
Monteiro de Milão (João) 201

Monteiro de Novaes (João) 289
Monteiro Peixoto (Francisco) 1 15

Monteiro do Prado (José) 337
Monteiro do Prado (Martim ) 337
Monteiro Kebello 1 Belchior) 23
Monteiro de Sampaio (Joséi 149
Monteiro de Seixas (António) 235
Monteiro de Sousa (João) 8), 357
Monteiro Villas Boas (Antonioj 289
Monteiro Villas Boas (João) 289
Montenegro (Paulo Correia ) 233
Montes (Filipe) 1

Montes (Sebastião da Costa) 3o8
Moraes (Agostinho Frutuoso de) 34
Moraes (António de) 7» 217, 280
Moraes ( António Cardoso de) 41
Moraes (António Carneiro de) 280
Moraes (António de Castro) 23

1

Moraes (António Correia de ) 347
Moraes (António Gaspar de) 297
Moraes (António Tei)»eira de) 2S0
Moraes (Fernão Caldeira de) 193
Moraes (Francisco! 32, 8f>

Moraes ( Francisco Ferreira de) 57
Moraes (Francisco Lopes de) 27
Moraes (F>ancisco Pinto dei 63

Moraes (Gonçalo Ribeiro de) 3io
Moraes (Gregório de Castro) 23i

Moraes ( Gregório Cortez de) 347
Moraes (João de) 7
Moraes (João Freire de) 4, i3

Moraes (João Pinto de)

Moraes (João de Resende de)

Moraes (João Rodrigues de)

Moraes (João Velho de) 240
Moraes (José de) 3t>6

Moraes (Manuel dej 63
Moraes (Manuel Correia de) 270, 3^7
Moraes ( Manuel Marques de) 234
Moraes ( Miguel dei 200
Moraes (Pedro Mascarenhas de) 363
Moraes (Thomás Ribeiro de) 25^
Moraes ( \'erissimo Mascarenhas de) 36.S

Moraes (Vicente de ) 86
Moraes de Fiasto (Gaspar) 14
Moraes de Basto (Manuel de) 14
Moraes de Carvalho (António) 297
Moraes de Carvalho (Lourenço) 243
Moraes de Carvalho ( I ,uis de) 243
Moraes Cortez (Álvaro de) 270
Moraes Cortez ( Thcodosio de) 347
Moraes da (2osia ( Alexandre) 59
Moraes de Frias ( Paulo) 59
Moraes Moutinho ( João de) 200
Moraes de Resende (Garcia de) 108

Moraes da Silva (António de) 188

Moraes \'clloso (Luis de )
3<'iq

Morato (Jerónimo Pereira) 288
Morato (M,»nuel Pereira) 288
Morato (Vicente Pereira) 2S8
Moreira (António) .• 5o
Moreira (Anioiiio da Cosia) 23o
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Moreira i
António Jorrei

Moreira (António Rodrigues)

Moreira ( Bartolomeu |

Moreira (Domingos)
Moreira (Domingos Vicentei

Moreira (Francisco)

Moreira (Gaspar ) ío,

Moreira (Jacinto de Andrade de)

Moreira ( Luis )

Moreira ( Manuel)
Moreira ( Manuel Jorge l

Moreira (Manuel da Silva I

Moreira (Mateus I

Moreira ( Pedro (Cordeiro I

Moreira ( Ratael Soares)

Moreira de Baibuda (António i

Moreira de Barbuda ( Belchior i

Moreira de Barros (Pedro)
Moreira (Camelo (Amaro)
Moreira de Carvalho ( Joãol

Moreira de Castello Branco (Francisco)

Moreira Duarte i Bento)
Moreira Landeiro ( Francisco)

Moreira Landeiro (Silvestre) •

Moreira Moniz ( Constantino i
• .

.

Moreira SesuJo (Bernardo)
Moreira de Sousa ( Manuel )

Moreira de Sousa ( Pedro)
Moreira Velho (António)

Moreira Velho ( Pedro) i!<9,

M"r^.ido (Amaro Rodrigues de»

Míiuado (António Gonçalves)
Morgado (José Correia ile)

Morim (Francisco de)

Morim (Lucas de)

Morvisio (Jacome)
Mota (André da)

Mota (André Lopes da)

Mota (António dai 14?, 266,

Moid ( António da Costa 1

Mota I António Frocs dai

Moi.t I Iviltasar da)

Mr)ta (CJiistovam da)

Moi a ( Damião da)

Mot.i (Diogo da )

Mota ( DoniiiiL:(is dal G6,

Mota I I)riniiw;;os Thomás da)

Mota I F^,ln^i^l:o dai 282,

Mnia (1- :nnci>co Machado da)

M :.i 'ii-pardai 21S,
M.,t 1 , 1 1,1-par de Almeida)
Mot 1 I Ifiío dai 63,
Mr.in I Ino Rodrigues)

M
\1

".I

\1

Mo
M'.
M'.

I LoiiTcnço da)
(Luis da)
I Manuel dal 7<'>, líWi, ii5, 229, 182, 3i5,

( M.mucl Soares da) ".

!;il
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io3
1Ô3

33

li

ilt

Mourão (Damião Rodrigues) 216
Mourão (Manuel Coelho 1 io3

Mourão (.Martim) 44
Mourão (Pedro Coelho) 193
Mourão (Pedro Fernandes) 341
Mourão .Machado (Gonçalo) 219
Mourato (.Manuel» 141

.Mourato (.Manuel Rodrigues) 41

Mouro de .Andrada (António) 225
Mouro de Figueiredo (.-Mbano) 23o
Mouro de Figueiredo (Francisco) 23o
Mousinho (António) 85
Mousinho (Domingos) 85
Mousinho (Lourenço) 261

Alousinho (Luis de Cabedo) 282
Mousinho (.Nlanucl da Rocha) 223
Mousinho (.Miguel de Cabedo) 282
Mouta (Domingos da) 179
Mouta (Domingos Thomé da) 1 79
.Mouta (Francisco da) 179
.Moutinho (João de Moraes 200
Moutinho (.Manuel do Couto) 190, 264
Moutinho (.Manuel Lobo) 100
Moutinho (Pedro do Couto) 264
^^outinho (Pedro Curado) 1 74
.Moutinho de Rezende (Cíaspar) 332
Moutinho de Rezende (José) 332
Moxagata (.Manuel Gonçalves) 63
Munhos ( João ) 346
Munhos (Luis) 346
Mures (.Manuel da Costa) 226
Mures ( Pedro Cardoso da Costa) 226
Murzello (Francisco Carneiro) 24

TV

Nabo (Belchior) 33o
Navaes de Campos ( António ) 68
Navacs de Campos ( Luis de) (iS

Nave ( Baltasar da I 23

Nave (.Manuel da) 5i

Nave dc Almeida (Manuel) 23

Negrão (Brás Ribeiro) 325
Negrão ) João Coelho 1 264
Negrão (Miguel Coelho 1 263
Negrão (Coelho (.\gostinho) 26.^

Negro ( Manuel de .Azevedo) 27O
Neto ( .Agostinho Raposo) 107
Neto (André) i52

Neto ( António) 186, 276
Neto (António do í-asal) 261

Neto (.António Henriques) 3i4
Neto (António Mendes) 2O0
Neto (Brásl 101

Neio (Christovami 229
Neto (Domingos) i3S

Neto (Jerónimo) 101

Neto (João) 33, 35
Neto (Jorge Henriques) 3 18

Neto (José) 267
Neto (Lourenço) i38
Neto (Luis) 33
Neto (Manucll « 267
Neto (Manuel Mendes) 238, 260
Neto (.M.inuel de Sousa) i25

Neto da l'onscca ( Inácio) 35
Neto Pacheco (Francisco) 208
Neto Parras (Jorge) 229
N. I'i Pi I (ir. 1 íniMV.L'.) 240

129
7»

Neves (António dc ....•••.. 1

Neves (Francis«:o li. 07
Neve* (Manuel Man mim 2^9
\"vr>i Píx-oi ( Mnnutl da») 321

-^1) HT*

ho dc Mnccdo),. 1.36

>mA::^ ilk:.iiqiic). 3.^»

Nobre (João) ... N
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Nobre (João Framengo) i36

Nobre Avillez (Henrique) 338

Nobre de Barros (Thomás) lyS

Nobre de Sousa (Joãol i56

Nóbrega (Bartolomeu Botelho da) 62

Nóbrega (Francisco da) 281

Nóbrega (Manuel da) 281

Nóbrega (Manuel da Silva da) 212

Nóbrega de Azevedo (Francisco dal 295

Nobreya de Azevedo (João da ) 2g5
Nogue^ira (António) 7, 66

Nogueira ( António Leitão) 352

Nogueira (António Martins) 209
Nogueira ( Ayres Pires) 174
Nogueira (Bartolomeu Vaz) . 147

Nogueira (Bernardol 108

Nogueira ( Diogo de Fontes) 5o

Nogueira (Francisco) 3i, 1 10

Nogueira (Francisco Rodrigues) 5, 2i3

Nogueira (Inácio) i25

Nogueira (João) 110, 33

1

Nogueira (José) 3i

Nogueira (1-uis) 27
Nogueira (Manuel) 7, 33

1

Nogueira (Manuel Tarouco) 62

Nogueira de Aguiar (Gonçalo) 108

Nogueira de Araújo (Francisco) 3i i

Nogueira Caldeira ( Manuel ) 209
Nogueira de Carvalho ( Luis ) 276

Nogueira de (;arvalho (Thomãs) 275

Nogueira da Cunha ( Francisco) 42
Nogueira da Silva (Francisco) 174
Nogueira de Sousa ( Francisco) 3o9

Nogueira de Sousa (Gaspar) 3o9
Noronha (Filippe de) 141

Noronha (Manuel de) 141, 2q6

Novaes (António de) 32, iõ5, 289
Novaes (António Cabral) 3 10

Novaes (António Teixeira de) 2t)3

Novaes (Francisco Teixeira de) 2h3

Novaes (Jacome de) 286
Novaes (João de Almeida de ) 367
Novaes (João Monteiro de) 289
Novaes ( Joree de) 28Í)

Novaes (Pedro de Almeida de) 3Ó7
Novaes (Pedro Cabral) 3o7
Novaes (Sebastião Ribeiro de) 19

Novaes de Andrade (Manuel de) 352

Novaes Bulhão (Nuno) O
Novaes de Carvalho (António) ii

Novaes de (Carvalho (Simão) 23

Nunes (Aleixo) 121

Nunes (António) 28, Sg, i53, 240
Nunes ( António (íonçalves) 22

Nunes ( António de Seixas) 67
Nunes ( Brás 1 3o
Nunes (Domingos) 71, 169
Nunes ( Domingos Gonçalves) 90
Nunes (Francisco) 96, 1 10, 271
Nunes (Francisco da Fonseca) 5i

Nunes ((laspar) -|0

Nunes (Gonçalo F"erreira) 159
Nunes (Gregório) 189
Nunes (Jacinto de Barros) 32q
Nunes (Jr)ão) 22, 33, 48, 80, i65

Nunis (Joáo de Barros) 32(|

Nunes (José) 140
Nunes ( Lazaro) 3

1

Nunes ( Lourenço) 52, 55, 57
Nunes (Luis) 241
Nunes (Manuel) 3o, 54, 100, 118, 128
Nunes (Manuel André) r>8

Nunes (Miguel) 62
Nunes ) Pednn 1 5f)

Nunes ( Sebastião) 37, 49
Nunes ( Simão 1 54
Nunes (Thoméi i83
Nunes d-; Almeida (Francisco) 28S
Nunes de Arvellos (Domingos; 346
Nunçs Barreto (Salvador) 1^, j5i

Nunes Botelho (Francisco) 241
Nunes da Camará (Diogo) 220
Nunes de Carvalho (Francisco) 33, 57
Nunes de Carvalho (Luis) ^ 32

Nunes de Carvalho ( Manuel) 55
Nunes Coelho (António) 277
Nunes Coelho (Diogo) 196
Nunes Coelho (João) 41)

Nunes Colaço (António) 2S8
Nunes da Costa (Domingos) 173
Nunes Esquivei (Gaspar) 33
Nunes Ferreira (Manuel 1 320
Nunes da Fonseca (Domingos) 296
Nunes da F'onseca (Matheusj 5i

Nunes Freire (Manuel) 3o2
Nunes Furtado ( Manuel 1 366
Nunes Gorjáo (Francisco) 5

Nunes Henriques (António) 68
Nunes Lobo (Matias) 328
Nunes Magro ( Manuel) 256
Nunes Magro (Pedro) 256
Nunes Pereira (Diogo) 354
Nunes Pereira (João) 1 13

Nunes Pereira (Manuel) 75
Nunes dos Ramos (José) 101

Nunes Reimão (Gaspar) 269
Nunes Reimão (Manuel) 269
Nunes de Sequeira (Manuel) i3õ

Nunes da Silva (Pedro) 22
Nunes de Sousa (João) 112

Nunes do Valle (Luisl 81

Nunes Velloso (José) 128

Nuno Quaresma (Pedro) 260

O
Oleiro (André de) 285, 3o5
Oleiro (Lucas de) 285

Oleiro (Luis de Sousa de) 3o5
Oleiro (Theodosio de) 285
Olival (Inácio dol 207
Olival (Manuel do) 207, 238
Oliveira (Agostinho Lopes de) 74
Oliveira ( Alexandre João de) 3o5
Oliveira (André do Faria de) 216
Oliveira (António de) 3i, 72, 80, io3, 1 lõ, i3o, 191, 3ii

Oliveira ( Amónio (torreia de) 45
Oliveira ( António da Costa de) 276
Oliveira (António Francisco de) 127
Oliveira (António Machado de) 41
Oliveira (António Paes de) I25

Oliveira ( Baltasar Pinto de) 280
Oliveira (Bento de) 172
Oliveira ( Brás de ) 21)7

Oliveira ( Brás da Costa de) 63
Oliveira ( Diogo de ) 35, 369
Oliveira (Domingos de) 1 15, 129, 2Ó0
Oliveira (Fernão Martins de) 288
Oliveira (FVancisco de) 45, 127, i(>^, 239
Oliveira (Francisco Aranha de) 212, 281

Oliveira (FVancisco Fernandes de) 56
Oliveira (F^rancisco Luis dei .

• 3o9
Oliveira (Francisco de Matos de) 267
Oliveira (Francisco Pereira de) 7
Oliveira ( Gaspar Pinto de) 33o
Oliveira ( Gonçalo de) 96
Oliveira ( Inácio de) 41, 3:>i

Oliveira (Jacinto de) i52

Oliveira (Jerónimo de) 3 16

Oliveira (Jerónimo Borges de) 174
Oliveira (João de) 8, i(i, 1 16, i3o, 134, i5o, i5i, 168,

23o '. 321

Oliveira (João Aranha de) 281

Oliveira (JoQO Lopes de) 188

Oliveira (José de) 5i, 127, 260
Oliveira (Julião da Costa de) 276
Oliveira (Leonardo dei i32

Oliveira (Lucas Luis de) 240
Oliveira (Luis), i • • 37, 14a
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Oliveira (Luis Soeiro dei

Oliveira (Manuel dei 22, 32, 64, «7, 120, 171, 200,

3ió
Oliveira (Manuel Francisco de)

Oliveira (Manuel Gonçalves de)

Oliveira (Manuel Marques dei

Oliveira (Manuel Rodrigues de)

Oliveira (Mariim Alionso de)

Oliveira (Mateus de) 74, 23o,

Oliveira (Matias dei
Oliveira (Miguel dei 88,

Oliveira ( Miguel Botelho de)

Oliveira (Nicolau de)

Oliveira (Paulo Ferreira dé)

Oliveira (Pedro de) 04, 120, 1 23,

Oliveira (Pedro Gonçalves de)

Oliveira (Ratacl Jorge de)

Oliveira (Sal\ ador dei o/b,

Oliveira (Sebastião de) 11 5,

Oliveira 1 Thomé de )

Oliveira da Fonseca (Dinis de)
Oliveira de Andrade 1 Manuel de)

Oliveira de Azevedo (.\ntonio de)

Oliveira Barreto (João de)

Oliveira de Barros (I>oniingos de)

Oliveira de Barros (Manuel de)

Oliveira Botelho (João de)

Oliveira Capão ( Diogo de)
Oliveira Capão (Do.riingos de) 219,
Oliveira Capão (Manuel de)

Oliveira Cardoso (Jerónimo de)

Oliveira de Castro (João de)

Oliveira Coelho (João de)

Oliveira da Costa (António de)

Oliveira da Costa (José de)
Oliveira Fraiáo (João de)

Oliveira Fraiáo ( Simão de)

Oliveira Machado (Manuel de)
Oliveira da Mata (Manuel de)
Oliveira de Mello (José de)
Oliveira de Mello (Manuel de)
Oliveira Pereira (Brás de)

01i\eira Pinto (Manuel de)

Oliveira Rosendo (Francisco de)
Oliveira Sarinho (António dei

Oliveira de Sousa (Feliciano de)
01i\ eira de Vasconcellos (António de)
Oriíuneiro (João Pita de)
O ^ :onio Guedes)
(I asar Pinto)

t)>''' ' 1 )i •iio de Sousa)
Osório 1 1 tonilnijos)

Osório I h rancisco da Costa)
Osfino . h í anc-co de Sousa )

O ' I ' ' - -Ml
(> 'iisecal

0>- < . ; .(

Osono (Theodo^io)
Ovo iíl

(1

(K
Oiorio
OVIHm
O
O

<".(Tn.il I \nrntiio).

'imas)

Konscci I i luigol.

Fonseca ( Jo.io). .

lardino de).. ..

j de)

349

35 1

8ó
i5()

.4
221

2q3

7»
.53
207
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l»X)

222

<3l

41
l32

2q3
i5o

80
ii3

248
286

5o
5q

*74
221

221

2iq

'37

184
160

225

329
329
4"

«72
358
358
328
321
"'7

«4
222
io5

3(a

314
3ii

W
'75
223

353

320
363
3ii

00
258
24b
353
3l4

;*

3(i9

Pacheco ( Acostinho) 89, lio
Pacheco I AK.trol 2afi

P ') 4a.io5, 3o3
') de Almeida) 25o

'
' 25o

»74
-'i^-r.. 145

'Si 3

s) 3j

>uta) 145
. - _ tA

Pacheco (Domingos de Sacadura)
Pacheco ( Duarte )

Pacheco ( Fernando Bote )

Pacheco ( Francisco) 61, 89,
Pacheco (Francisco Gomes)
Pacheco (Francisco Neto)
Pacheco (Francisco Rodrigues)
Pacheco (Gaspar)
Pacheco ( Gaspar Coelho)
Pacheco (João)
Pacheco (João Bote)
Pacheco (João de Figueiredo)
Pacheco (José Borges)
Pacheco (l.ourençoi

Pacheco ( Manuel )

Pacheco (Manuel (Cardoso)

Pacheco (Manuel Rodrigues)
Pacheco ( Manuel Vaz)
Pacheco (Pedro Borges)
Pacheco (Simão)
Pacheco ( Simão da Camará )

Pacheco ( Thomé I

Pacheco de Alhuquerque (Duarte)
Pacheco de Albuquerque (Gregório)

Pacheco de Almeida ( Francisco)

Pacheco Barroso ((^hristovam)

Pacheco Borges ( Joãoi

Pacheco da Cunha ( Diogo)
Pacheco de Gouveia (João)

Pacheco de Mello (Manuel)
Pacheco de Miranda (João)

Pacheco de Miranda ( Luis)

Pacheco Pereira (Miguel)

Pacheco Pimentel (João)

Pacheco da Rocha (Manuel) .

.

'.

Padilha de Miranda ( Francisco)

Padilha de Miranda (l.uis de)

Padilha de Miranda (Manuel de)

Padilha Salazar (José de)

Paes (Adrião)

Paes (António Moniz)
Paes ( Cipriano Francisco)

Paes (Constantino Correia de)

Paes (Francisco)

Paes (Francisco de Gusmão)
Paes (Gaspar)
Paes (João)

Paes (Manuel) • 5o,

Paes (Manuel Ferreira)

Paes (Simâol
Paes de Aguilar (António)

Paes do Amaral (luis)

Paes do Amaral (Manuel)
Paes Batalha (António)
Paes Boiclho (Luis)

Paes da Costa (Manuel)
Paes F.stevens ( Pedro Alvares)

Paes l-errcira (João)

Paes de Pina (João)

Paes Saavedra 1 D. António)
Paes Saavedra ( D. Rodrigo)
Pap ( Martim da Rocha)
Paiva (António dei i55,

Paiva 1 António Duarte de)
Paiva (Gomes dei
Paiva ( Jerónimo de )

Paiva (João dei

Paiva (João (tomes de)

Paiva (João Pereira de) •

Paiva (João Rodrigues de)

Paiva 1 loão Vaz de ) .

Paiva (José dei

Paiva (

P
I-

P
P
P
I'

.uis dc)

-5

20«>

75
'9
3'7
208
121

21

3

48

5

195
110
25i)

3>7
70
28

48
3o3
6i

20t)

20<>

2 5o
3

28

41
35Ô
210
201

23o
212
2C»33
332
iSi

181

332
53

33o
i3<,

143

1'»
3ii

235
38

?9
23a

99
lõi
32t>

'1?
231

«79
319
332
23o
34()

346
378
308
i56
i55
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3oo
80
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'ias ilel
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Guerra de).
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Francisco dc 1
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Paiva (Vicente de) 1 55

Paiva Brandão (Baltasar dej 269
l'aiva Cardoso (João de) 'i6q

Paiva da (^unha (João de) 23õ
Paiva e Sá (Christovam de) 339
Paiva Tinoco (José de) 341

Paixão (Bento da) ' i3q

Palayos (Manuel Ferreira) 7^
Palença (António de) 341

Palença (Roque Cardoso) 341
Palha (Belchior Teixeira) 277
Palha (João Teixeira) 277
Palmciro (Manuel) 2O7
1'antoja (Chrispim Soares) 2S1

Panioja (
Diogo Iteres) 286

l'arada (António de Abreu) 338
Parada (António Cabral de) 204
Pardo (João Rodrigues do) 89
Parrado (Bartolomeu Dias) 276
Parras (Jorge Neto) 229
Pascoal (Manuel André) loi

Pássaro (Francisco Rodrigues) 171

Pássaro (Manuel Rodrigues) 171

Passos (Domingos Gonçalves de) 291
Passos de Figueiroa (João de; 2(14

Paveia (Manuel de) 1 37
Pavia I Dommgos de) 1 25
Pavia (João Pereira de) 1 5n
Pavia (Miguel de) 125
Paz (António Pereira da) 281

Paz (João da) 47, 88
Paz (l.uis da) 88
Pechim (António Mexia) 284
Pechim (Manuel Mexia) 284
Pedra (Gaspar Dias da) 2411

Pedrado (António Rodrigues) 28
Pedrado (Heitor Homem) 28
Pedro ( Domingos) 2117

Pedro (Estacio) 336
Pedro (João) 336
Pedro (Manuel Zuzarte) 76
Pedrosa (Jacinto de Évora de) 1 52

Pedroso (Francisco) 178
Pedroso (João ) 2 1

3

Pedroso (Manuel) 178
Pegado (Gil l^ourenço) .

.

237
Pegado (Lourenço)..' 237
Pegado ( Pedro .Mendes) 21)4

Peixoto (Agostinho Rodrigues) 3

Peixoto (André Martins) 182
Peixoto (António) 32
Peixoto (Baltasar) O, i5, 218
Peixoto ( Baltasar Vieira) '.

. . .

.

1 78
Peixoto ( Diogo) 54
Peixoto (Fernão de Pontes) 226
Peixoto (l''rancisco) <), i5

Peixoto (Francisco .Monteiro) 1 1

5

Peixoto ( Lançarote Rodrigues) 28
Peixoto (.\Ianiiel Pires) 28
Peixoto (.Marcos de Almeida) 3
Peixoto (Marlim da Ponte) 226
Peixoto de Barros (.António) 2Ó7
Peixoto de Carvalho (.Manuel) 79
Peixoto de (Carvalho (.Maninho) 70
Peixoto de Guimarães (Paulo) 17S
Peixoto de Pina (João) 325
Peixoto da Silva (Diogo) 20<i
Peixoto da Silva (Francisco) 2ifJ

Peixoto da Silva (João) 200
l*enalvo Fanqua (Francisco) 234
Perada (Amónio (Jabral de) 253
Perdigão (António (Jomes) 307
Perdigão (Pedro Mendes) loS
Pereira ( Agostinho 1 68
Pereira (Aires da Silva) 2n3
Pereira (Aleixo Homem) 332
Pereira (Alexandre) 271)
Pereira (Alv.iro Leite) 180
Pereira (Amador) io5, 1 Sy
Pereira (André) )<i, ii3, „yo, 25

1

Pereira
Pereira

iiq,

266, ;

Pereira
Pereira
P<?reira

Pereira

Pereira
Pereira

Pereira
Pereira
Pereira
Pereira
Pereira

Pereira
Pereira

Pereira
Pereira

Pereira
Pereira

Pereira

Pereira
Pereira
Pereira
Pereira

Pereira
Pereira
Pereira
Pereira

Pereira
Pereira

178,3
Pereira

Pereira
Pereira

Pereira
Pereira

Pereira

Pereira
Pereira
Pereira

Pereira

Pereira
Pereira

Pereira

Pereira
Pereira
Pereira

Pereira

Pereira
Pereira

Pereira
Pereira
Pereira

Pereira

Pereira
Pereira
Pereira

Pereira

Pereira

Pereira
Pereira

Pereira
Pereira

Pereira
Pereira

Pereira

164, 2

Pereira
Pereira

Pereira
Pereira
Pereira

Pereira

Pereira

Pereira
l^ereira

Pereira
Pereira

(André de Azevedo) 198
(António) 6. 7, 11, 12, 28, 73, 88, 92, 1 15,

129, i36, 146, i83, 20G, 217, 223, 228, 237,

170, 27 1 , 348, 35o 364
(.\ntonio de Basto) 8, iS

(António Barroso; 65
(António João) '. i23

(.António Leite) 180
(.António Lopes ) 200
(António Marinho) 193
(.António Pires) 109
(António de Sousa) u
( Baltasar) 2

( Baltasar Borges) 67
(Bartolomeu) 148, 237
( Bento de Aguiar) 224
( Bento Alvares) 252
( Bernardo 1 206
(Brás de Oliveira) 328
(Christovam) 88
(Damião de Teve) 35o
(l^iogo) 344
(Diogo Nunes) 354
(Diogo Vás) 180, 224
(Domingos) 75, 92, 129, 182
(Domingos Gomes) 35i

(Domingos Marinho) 160
(Domingos Rodrigues) io5

(F^eliciano) 252
(Fernão Lourenço) 248
(Filipe) 91, io5

(Francisco) 12, 69, 80, 96, log, 137, 140, 146,

38 ".

341
(Francisco Barbosa) 356
(Francisco Malheiro) 193
( Francisco Pinto) 49
(Francisco do Queiroz) 173
(Francisco Soares) 241
(Gaspar de Amorim) 214
((jomes Neto) 240
((jonçalo) --S 91, io5, 118, 181

(Gregório da Silva) 177
(Guilherme) io5

(Inácio) 297
(Jacome de .Amorim) 340
(Jacome de Pina) 36i

(Jerónimo) 233, 277
(Jerónimo de Basto) 18
(João) 1, 58, 67, 80, 110, i3o, 181, 182, 240
(João Alvares). 1Õ2, 345
(João de Amorim) 214
(João Gomes) 217
(João de Lemos) 249
(João de Mendonça) 228
(João Nunes) 1 13

(João Pinto) 49
(JoãoThomás) / 1O7
(Jorge) 73
(José) 6, 78, 341
(José Barroso) <)5

(José Rodrigues) 1Ó9
(Lourenço) i3o
0-uis)-" 17«. 277
(Luis .Alvares) 3.^5

(Luís Machado) 102

(Luis Soares) 241
(Luis Vaz) 194
(.Manuel) 14, 58, 60, 08, no, 119, iSi, i5(),

23, 281, 28.S 299, 3'38'. :. 35i
(.Manuel Alvares) i3i

(.Manuel Alves) 3»
(.Manuel .Antunes) i63
(.Manuel de Barros) 214
(.Manuel Bezerra 1 337
(.Manuel Borges 1 174
(.Manuel (torreia) 18a
(.Manuel Gonçalves) 106
(.Manuel Homemi 33»
( Manuel .Marques) 20
(Manuel Nunc»i 73
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pereira

pereira
pereira
pereira
pereira

Pereira
pereira

l>ereira

Pereira
pereira

Pereira
pereira

Pereira

pereira

Pereira
Pereira
pereira

Pereira
Pereira

Pereira
Pereira
pereira

Pereir.i

pereira

Pereira
I>ereira

Pereira

Pereira

Pereira

Pereira
Pereira

Pereira
pereira

Pereira
Pereira

Pereira
Pereira
Pereira
Pereira

Pereira

Pereira

l'crcira

Pereiro

Pereira
pereira

Pereira

Pereira
Pereira

Pereira
Pereira

Pereira

Pereira

Pereira

Pereira
Pereira

Pereira

Pereira
Pereira

Pereira

Pereira
Pereira

Pereira

Pereira

Pereira

Pereira
Pereira

Pereira
Pereira

Pereira

Pcrcir.i

,
Pereira

Pereira

Pcrcir.i

( Manuel Je Sequeira ) 3^9
(Manuel da Silva) cq, 345, 354
( Manuel de Sousa 1 242
( Miguel Pacheco 1 212
( Nicolau 1 148, 3o4
I Nicolau de Moura i 365

(Nuno Alvares) 240, 232
(PeJro Antunes) I23

(Pedro Bandos) 3Ó2
iPedro Barbosa! 35ó
( Pedro do Quintal) 334
(Pedro Kebello) . 354
(Rui da Silva; iSô, 270, 281, 2<p
(Salvador) ii6, i52, 3ò<)

(Salvador de Lemos) 249
(Sebastião) 11. 73, 240
1 Sebastião Mendes) 11

(Simao) 22, 47, 5i, 54
(Simão Dias) Ô7
( Thom;is) 344
(Thomé da Silva) 2fi3

( Ventura) 345
(Viceiítei 47, 73
de Abreu 1 Filipe ) 3.17

de Ai;uiar ( Gaspar 1 2Í

de Almada ( Amónio ) 19
Aranha ( Francisco ) 33o
de Azevedo ( António ) 27o
de Azevedo (Francisco) i83

Barbosa (Benlo) 271
Barbosa (João Gomes) 240
Barreto (Dinis) 14
de Barros ( Gaspar) 321

Koião (António 1 3o5
Cabral (António) 337
(Cabral ( Luis ) 337
Cabral ( Manuel 1 337
de Campos (Frutuoso) i5q
tjardoso (FVancisco) 34J
Cardoso ( Paulo 1 7Õ
de (Jarvalhaes (António) ro
de (Carvalho ( Dominpos). 227
de Carvalho (Frutuoso) 137
de (Carvalho (Leonardo) i37

de Carvalho (Marçal) 227
de (Carvalho (Paulo) 242
de (lastro (Amónio) 240, 256, 340
de <3astro ÍGabriel) ii'i

de Castro ((iaspari 25i>

de C.istrf» I M.r iiel) 316, 32"|

da Oisla I b<iniini;o$) 64
de l'.ca (BerniTiIol 3l8
de Fana (Domingos) 3o5, 3<'0

de lana (Lourenço) 3('>o

de Fana ( Theotonio) 3tJo

Farinha (António) 02
Fei'1 (''Jenr-nicl |58
de I- íl;.]i.1'<.' i" ' l'inoi 281

da í'i:i'-..v; I '^eíjjslião) 321

Freire (Manuel) 2o3
(fuedcs (António) 367
do Lapo (B.iliasar) 182, i83
do Lagn (Gabriel) 2o5
do l.pgo (João) 2o5
ilf) I il;'! '^nlvndor) 2o5
de 76
M.. 8g
M.111 - ' ,..; i^líAam; 233
Mor;itn M.inuell jXS

Mor,iU) 288
M.1tri<.'. .) 22
M.t 5i

1. 365
iHuciíCo) 7
O) . i5o
•' 2»Í

Alvarc») ao5
200, 3ii

200
175

Pereira de Queiroz (Sebastião) 175
Pereira Rebello (Sebastião» 23
Pereira dos Reis (André) 2015

Pereira dos Reis (Gaspar» 100, 2f>õ

Pereira da Rocha ( Manuel i 234
Pereira de Sá (João) 58
Pereira de Sá (Manuel) 58
l'creira Sacoto (Jacinto) 2o<_»

Pereira Sacoto (José) 2<><i

Pereira de Sampaio (Jerónimo) 08
Pereira de Sampaio (José de Sousa) 334
Pereira da Silva (António) 53, 76, 196, 208, 2qo
1'ereira da Silva (Bernardo) 36
Pereira da Silva ( Francisco) 355
Pereira da Silva (João) 270
Pereira da Silva (José) 6
Pereira da Silva (Manuel) 358
Pereira da Silva (Rodrigo) 53
Pereira da Silveira 1 Francisco) 7Ó
Pereira de Simas (Francisco) 32

1

Pereira Soares (Bernardo) 295
Pereira Soares (João) 293
Pereira de Sousa (Bernardo) 32
Pereira de Sousa (Simao) 337
Pereira de Távora (Domingos) 34ii

Pereira Velho (Manuel) io()

Peres (Baltasar) 2^
Peres (José) 7(1

Peres (Manuel) 24, 223
Peres de Figueiredo (António) 223
Peres Godinho (F>ancisco) 367
Peres Pantoja (Diogo) 28(1

Perestrello (João de Beja) 224
l'erestrello (Manuel) 2i3
IVreslrello Dantas (Amónio) 212
Perestrello Dantas (Manuel) 2i3
Perestrello Imantas (Simão) 212
Perestrello Pessoa (Eslevam) 224
Perilhão (João Gonçalves) 325
Pessanha (AHonso) 173
Pessanha (Luis) 173
Pessoa (António Filgucira) 5

l'cssoa (Estevam Perestrello 1 224
Pessoa (FVancisco de Mesquita) 2i<>

Pessoa (Gaspar) lof»

Pessoa í leronimo Fernandes) 2K
Pessoa (Manuel) 29, 44
Pessoa ( Manuel das Neves) 32

1

Pessoa (Pantaleão) 25ii

Pessoa (Pedro) 362
Pessoa de Figueiredo c Sá (Manuel) 30o
Pessoa Marim (Francisco) 24o
Pessoa Marim ( Gaspar» 240
Pessoa de Vasconcellos (Manuel) 25o
Pestana (Agostinho Ferreira) 74, 3i 1

Pestana (António Ferreira) 227
Pestana (Christovam) 248
Pesiana (Diogo) 214, 227, 25o
Pestana (Dionísio) 2

Pestana (Francisco F'crreira) 74
Pestana (Francisco da (jama) 20
Pestana (Luis) 214
Pesiana (Manuel) tiy
Pestana (Miguel Valente) 296
Picanço Malho (António) • aí6
Pico (Bento Rodrigues) 344
Pico (João Restolho) 844
Pimenta (Agostinho da Costa) 290
Pimenta ( António Rrxlngucs) 347
Pimeniii (Diogo Barradas) 183
Pimenta ( Francisco) 5

l'imcntn (João) jSo
Pimenta ( João Rodrigues) ,

32*

Pimenta (Manuel) 2
Pimenta 1 Manuel Alvares) ao>
Pimenta (Manuel Alvares Pereira) 29.^

Pimenta de Avcllar (António) 180
Plti.ntil. 1 'l".'vl,„||o) 203
I' 203
I

'
1 (Aires) 3r>». jO(i
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Pimenta de Mendanha íAntonio)

l^imenta de Mendanha (Vicente»

l'imeTUa Taveira (António)

Pimentel (André Botelho)

Pimentel (António Rodrigues)

Pimentel (António Soares;

Pimentel (António Vaz)

Pimentel (Diogo Ribeiro)

Pimentel (Francisco Ribeiro)

l'imentel (Gaspar Vaz)

l'imeniel (João Botelho)

Pimentel (João Pacheco)
Pimentel (João Pinheiro)

.

I>imentel (Lourenço Babilão de) ijS,

Pimentel (Manuel)

1'imentel (Manuel de Mesquita)

Pimentel (Manuel Rodrigues)

l>imentel (Paulo Machado)
Pimentel ( Sebastião)

Pimentel (Thomé de Mesquita)

Pimentel da (>osta (António)

Pi)iientel de Gamboa (António)

Pina (Adrião de).. .

Pina (.Vmbrosio de)

Pina (.António de) 17,

Pina (.\ntonio de Aragão de) 17,

Pina (Domingos de)

Pina (Domingos (jonçalves de)

Pina (l-'rancisco de) 78, i56,

Pina (Francisco de AiMgão de) 21,

Pina (Francisco Barbosa de)

Pina (Gaspar de) 2o5,

Pina (Ciregorio de)

Pina (João de Aragão de) ,.

Pina (João Paes de)

Pina (João Peixoto de )

Pina (.Manuel de) 74i 99> '^õ, 1S8, 21 1,

Pina ( .Manuel Colaço de)

Pina ( .Manuel Gonçalves de)

Pina ( Manuel Tenreiro de) 70,

Pina ( Pascoal de )

Pina ( Pedro Rebello de)

Pina ( Valentim de )

l'ina de Araújo (l,uis de)

Pina Coelho (Sebastião de)

Pina l.oho (.Manuel de)

Pina Malho (Manuel de)

Pina Pereira (Jacome díl

Pina Ravasco (Gaspar de)

Pina de Salinas ( Matias de )

Pina Serrão ( António de I

Pinhas (José Alvares)

l'inheiro ( Ationso)
Pinheiro (.António) 32, +o> 'oo. '37,

Pinheiro ) Bartolomeu )

Pinlieiro ( Belchior da (.losta) 333,

Pinheiro (Diogo) 54,

Pi.iheiro (Domingos) 32,

l'inlK'iio (Francisco) 33, .''5, oo,
l'inhciro (Frutuoso)
Pi.iheiro ( Gaspar)
Pinheiro (Gonçalo)
Pinheiro (Jerónimo)
l'i;)heiro (João) 84, 142, 224,
Pi.iheiro (João Rodrigues)
Pinheiro (João Travassos) 120,

{'inheiro (.losé)

Pinheiro (José (torreia)

pinheiro (Julião)

Pinheiro d.uis)

Pinheiro (.Manuel)20, 27.44, 117, i25, 134, 154, 182,
j3S. •.'.^1. 2--S

Pinheiro 1 Manuel Cerqueira)
Pinhe(ro ( Manuel Fernandes)
1'inheiro (Manuel l<o,lriguesl

Pinheiro (.Manuel da Silva)

Pinheiro ( Miguel)
Pinheiro (Paulo )

Pinheiro ( Pedro 1 2^S,

Pinheiro (Roque de Gocsl

209
204
2.^9

2q3

i5o
i5o

353

25q
2q3
2(58

221

-«<'
037
25t)

306
3o3

'74

78
'.'9

21

1

18

.84

149
237
2 5tJ

299
208

.84
18

23o
325
288

78
140
1Ó8

21 I

35.1

248

74
228
214
22()

3 til

35t)

•^47

317
1)8

>-M
187

o5
334

307
'^4

'7'

100
2(|l)

238

40
284
34''

12t)

IO(|

'34
125

3.34

2S2

o"'-'
34'-

3oii

122

108

3Í4
2S,S

108, 182, 202,

Pinheiro (Salvador)

Pinheiro (Sebastião)

Pinheiro (Simão .Mendes)

Pinheiro de .Araújo (.António!

Pinheiro de .Araújo (.Manuel)

Pinheiro de Brito ( Diogo)
Pinheiro de Carvalho (Joãol
Pinheiro David (Francisco)

Pinheiro de Faria (João)
Pinheiro Ferreira (.André (

Pinheiro de Figueiredo (Bartolomeu)
Pinheiro Leitão ( Francisco)

Pinheiro Lohcira ( .Manuel)

Pinheiro Lobo (.Manuel) .

Pinheiro Mascarenhas (.António)

Pinheiro .Mascarenhas (João)

Pinheiro Pimentel (João)

Pinheiro Ribeiro (Lu is)

Pinheiro Serra (José )

Pinheiro Serra (.Manuel)

Pinheiro da Silveira (Estevam)
Pinheiro da Silveira ( Franci.sco)

Pinheiro da Silveira ( Miguel) 27,

Pinheiro de Sousa ('i'homé|

Pinho ( Antão da CÀinha de )

Pinho (António de Almeida)
Pinho ( Alanasio .Aranha de)

Pinho ( Diogo de )

Pinho ( Domingos de )

Pinho (Domingos Aranha de)

Pinho (João de )
•

Pinho (José da Fonseca)
Pinho ÍLuis de)

Pinho ( Manuel de) 20, 21"!,

Pinho (Nicolau de)

Pinho (Sebastião de)

Pinho c Mello ( Alberto de)

Pinho de Resende (Gabriel de)

Pinho de Resende (.Manuel dc)

Pinho de Sampaio (Fernando de) '

Pinho de Seabra (Manuel de)

Pinho da Silva (Domingos de)

Pinto ( Álvaro de .Macedo )

Pinto (.António) 36. 52, 61, 70, 111, 257, 275, 35r)

Pinto ( António Barbosa 1

Pinto (.António Cardoso)
Pinto (.António de Figueiredo)

Pinto (.António Pereira) 200,

Pinto (Baltasar) 220,

Pinto (Bartolomeu).. 220,

Pinto ( Belchior de Macedo )

1'into (Bento da Costa)
Pinto (Bernardo)
Pinto ( Bernardo Cardoso)
Pinto ({Clemente)

1'into ( Dinis I

Pinto (Diogo)
Pinto ( Diogo de Gouvci.T)

Pinto ( Domingos )

1'into (Domingos Duarte)
Pinto ( Estevam )

Pinto ( Francisco)

Pinto (Francisco Ferreira)

Pinto (Frutuoso Rebello)

Pinto (Gaspar)
l^inio ( (lonçalo )

Pinto (Guilherme Francês)
Pinto (Heitor)

Pinto ( Inácio)

Pinto ( Inácio de Figueiredo)

Pinto (Jerónimo) 157, 1R4,

Pinto (João). ... i5, 17, 27, 40, 179, 184, 220, 283,

Pinto (João Baptista)

Pinto ( João da Fonseca )

Pinto (Jorge)

Pinio (José Coita)
Pinto (José (íomes)
Pinto (Lourenço) _.

Pinto ( Manuel).. 9, 17, 35, 7a, 1 11, i8ô,

Pinto I Manuel dc Oliveira )
.'

241

25o

79
.Si.

5t>

J4

•7
2t)5

224

34:.

300
55

294
2gS
3Í4
268
122

7í>

79
27

44
44
3b8
341

3o4
2o5
275

21')

205
102

4S
i(iS

7?
102

332

yii
332

341
3ii

27
3o

367
362

4«
!')•

3'ii

255

257
1

1

325

255
52

190

'79
2S0
i5

S5

.57
t>S

25o
283
35.)

2.>S

ilio

40

27S

2n3
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Pinto
l'into

Pinto
Pinto
1'inio

l'into

l'into

l'inio

Pinio
Pin[.

Pin;._.

Pinto
l*inio
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Pinto
Pinto
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Pinio
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l»into

Pi to

Pi ;•)

Pini»
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Pint'^

I';
•.

I'ji.:í
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Plll-.M

Pir.to
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Pini'.

Pi.;.,

P::,-.)

Pi:.t.,

Pin;-
Pi-:.!

pinv,
l'into

V

i

P, I..

Pm;..
Pinio
Pinto
Pinlo
í'into

Pires

Pirc^

I

I

I

I

I

t

I

I Manuel Pereira i

( Manuel Teixeira)

( Mii;jel I

( Miguel Ferreira l

( iMiyuel de Sequeira l

I Paulo I

( Pedro I
II,

( Sebastião i

I

<,
' .i-:;,i,, líaptiita)

I Lopes'
j Vieira i

de Abreu i António»
de Almeida ( Francisco \

de Almeida (João l 40,

de .\2cved0 (António)

de Azevedo 1 F rancisco 1

de Azevedo ( João 1

de Azevedo i Manuel)
Bandeira it;hri>lovão)

Bandeir.i '

'

de Brito I

Cabral ( A: ;. <

de (;ar\.i;lio , 1 iriic 1

(Dii-:

I-cr.. 110).

I ,

r::i l'

1

,:. i

.;..; 1-

í

\I,,

\1

M

. ite).

Jl>CO(.

.•.:cl)... 327, 363,

:o). .

. ncos ).

.l.inuei)

'edroi

:..-h....

. .-CO). . .

..ir).

I ',;• I ' ; tspjri

iri

1) i

. ,, .;i>cu)

Pereira 1 João i

Ribcir-i I João) 278,

,!.j >,i:',,paio (Fernão) l3,

,1c >o ,~.i (José Vaz)
,ic I

!' l'.-o)

\ .lU-niL- I ^rJn,.l^co)

I AKjr. 'I

\' '-

8j, 9.^, 100. loS, 160,

.leu)

>) ••••

IS)

O) 82, ')-•, 122, l.M. Ii-'M'*i.
, 86, 124,

Francisco)

.

H

2.

121,

irK),

. 64, iTio,

.85,

200
333

52
30

3i«
1 10

io
33o
5<''S

3iO
335
121

40
23ci

3r.5

365
68

33/i

3-S
21

184
2o3
iqo

kí

".'7

•4'

363
•4'

3«J4

iis»>

363
2S|

337
lOO

104
104

201

63

«7
52

280
33o
3ii

3ii

49
40
364
"4

2l|2

242

7»

94
32J
246
246
3o
i36
33.,

i3h
126

242
1 12

243
i3o

181

188

142

Pires Correpo (.Manuel 1

Pires do Couto ( .Manuel)

Pires de Leão 1 1 -uis )

Pires de Liaizo i Lourenço)
Pires Noiíueira 1 .\ires 1

Pires Peixoto ( Manuel 1

Pires Pereira (.\ntonio)

loires Rcbello (.Manuel)

Pires Ribeiro 1 F'ranci.<co)

Pires Ribeiro (João)

Pires Saro ( .António i

Pires Saro ( .Manuel )

Pires da Silva ( Brás )

Pires da Silva (Lourenço)
Pires de Sousa ( Belchior 1

Pires Vianna ( .Manuel )

Pissarro (.\nto:iio Cardoso)
Pita (.-Mb.Ttf) Ribeiro)

Pita (André Leite)

Pita (.-Xntor.io Ribeiro)

Pita ) Theodosio Fit;ueira )

Pita do Oriiijuciro (João)

leiteira 1 Pedro .Machado)

Polido 1 João I

Polido ( Pedro 1

Polinario ( .Manuel Luis 1

Ponce de Leão (Francisco)

Ponce de Leão (Henrique)

Ponte (João Alvares da )

Ponte Leitão (.Manuel da)

Pontes (.Manuel Rodrigues)

Pontes Peixoto (Fernão de)

Pontes Peixoto ( Martim da )

Portalcs (.\nlonio Fernandes) . ..

.

Portales (Manuel Fernandes)
Portugal (F"ranci«co Vieira)

Portugal ( João Vieira )

Pousao (Domingos Rodrigues). . .

.

Pousao (l-'rancisco Rodrigues). . .

.

Pousão 1 Manuel Rodrigues)

Pousao Barbosa i .Manuel )

Prado ( João do )

Pra.lo ( José Monteiro )

Prado i.Marlim Monteiro dc)

Prestes ( ..Mexandrc 1

Prestes (Fiancisco Gonçalves)....

Preto (Diogo Dias)

Preto ( Fraricisco F"aisca )

Preto (F'rancisco Fernandes)
Preto ( João 1

Preto ( Manuel 1

Preto de (Carvalho (Manuel)

Preto de Lima (Francisco Di.is)..

Preto .Matoso (João)

Proença (Bartolomeu dc)

l»roença .1 de)

Proença

.

Prijcnça (<i..>j^.ir cndrigucs de) .

.

Proença (João .\ntuncs de)
1' ' 'Thomásde)
I el de)

I' ...i^.i .
'.; .i.uel Bello)

Proença (Pedro Bello)

PrOO" ' . ' Kr.ni.
;

Prr. 1 (Simiío de).

.

Pu:;.

41

1

I
2<"'

32N

346

'74
2N

?•>
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IÕ3

I3^

.1f«2

ao5
•'4Í

-Vi

2<'»N

2)14

3l!S
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35

22<'>

226
3i

3i
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i5

i5
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3Íi
7"

334
245
24->

123

28.^
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334
20N
2»i«'i

334
3l
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3l2
3i

4V

2(1 >

334
|<|3

el».
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IJO ,

o, i36, Oi, 339
I
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Quaresma Bocarro ( João I

Quaresma de Lacerda (Dr. Manuel I

Quaresma do Valle ( Manuel 1

Queiroga (Gonçalo Vaz)

(Queiroz ( António de Barros de)

Queiroz ( Diogo de I

Queiroz (João de)

Queiroz (João Pereira de) ...

Queiroz (José de)

Queiroz ( Manuel de )

Queiroz ( Pedro dei

Queiroz ( Sebastião Pereira de l

Queiroz Pereira ( Francisco de)

(Quintal (.António de Sequeira) j5o,

Quintal (Filipe Serrão dol

(Quintal I Henrique do)

Quintal (l.uis do)

(Quintal (Manuel Barreto dol .'

Quintal ( Martinho de Sequeira l

(juintal de Abreu ( Luis de)

(Quintal Pereira (Pedro do )

Quintanilha (António)
Quintanilha (.Manuel Garcia dei

Quintão ((^hristovam de)

(Quintão (Manuel de)

Quintas iChristovani de)

Quinteiro (João) 2,

Quinteiro Coelho (Salvadori

Rabenga (Roque)
Ramalho (.-Xlvarol

Ramalho (Lnisl 2o3,

Ramalho (.Manuel)

Ramalho ( Manuel Lopes ) -. . .

.

Ramalho ( .Manuel Kodriguesi

Ramalho Botelho ( Manuell
Ramalho da Silva ( Gaspar |

Ramilão ( Pedro Fernandes I

Ramos ( Bento 1

Ramos ( Franciscol

Ramos ( ( jonçalo Fernandes )

Ramos (João)

Ramos (João Fernandes)
Ramos (José Nunes dos)

Ramos (.Manuel) 11, 48, 198,

Ramos de (;aceres (João) '.
.

.

Ramos da (>osta (José)

Rangel ( ( ;hristovam )

Rangel ((^hristovam da Fonseca)
Rangel (João Godinho)
Raposo (Filipe Ferreira)

Raposo (João Salema)
Raposo ( Manuel ) 27,
Raposo (Pedro Fernandes)
Raposo de Brito ( João )

Raposo do (-arvalhal (António
Raposo Charoqua ( Francisco)
Raposo Neto (.Agostinho)

Raposo da .">ilva (.António)

Rasquilho ( Manuel Thcmudoí
Rasquinho ( Bnis)
Ravasco 1 ( Miristovam Xará )

Ravasco ( Gaspar de Pina )

Real (Lourenço) ,

Real de (iouveia ( Diogo)
Real de Gouveia (José)
Kebello (.André)

Rebcllo (.André Rodrigues) 54, 5o,
Rchcllo (Amónio) . .

."
168, 2i5,

Rebcllo (António Oirreia)
Rebello (Amónio Dias)
Rebcllo I Apolinário)
Rebello (Belchior .Monteiro)
Rebcllo ( Diogi) Carvalho)
Reln.lli> I l)n;l,;nL;()S) 48,
i<(.'icll'i 1 1 ^!L'..im)

Rebello ilranciscol i38, lio, a58. 269, 286,
Rebello (Francisco ilomem)

. . . 238

. . . 234

... 34
202

... 175

. .. 14J

... 33i

. .. 175
33 1

40, 327
02

. .. 175

J.11

221

23o
248
25o
35o
23 I

334
120

126

29

283

.67

340
289
340

49
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289
203
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204
230

270
172

101

101

3oiJ
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.72
203
203

207

.87

\Í2

288
3i

5i

197
63
265

192
351".

35(3

n'.5

338
338

158
63

34Õ
307

ti

141

23

364
IO)>

45
3o3

76

Rebello (Francisco Martins 1 20
Rebello (FVancisco Soaresi 258
Rebello (Francisco Teixeira) 20
Rebello (Gabriel Homem I 76
Rebello ( Gaspar ) 23
Rebello ( Jerónimo | 25i
Rebello (Jerónimos Teixeira) 20, 3o
Rebello (Joãol i3
Rebello (João Correia 1 207
Rebello (João Guedes) 208
Rebello ( João do Rego I 2ÍM)

Rebello (José) ^
2i3

Rebello (José Mendes) iõ3
Rebello ( José Teixeira 1 3o
Rebello (Lopo Dias) 339
Rebello (Luis) 258, 2r>c>

Rebello ( Luis Correia ) 367
Rebello (Manuel). . . . i3, lõ, 45, 79, loó, 141. 2114, 346
Rebelío (.Manuel Bello) :.. 171
Rebello (.Manuel Bottol 365
Rebello (Manuel Cionçalves de) 173
Rebello (Manuel Pires) 34
Rebello ( Martinho) i6f>

Rebello (.Mateusl 25o
Rebello ( Miguel 1 346
Rebello ( Nicolau l'"erreira 1 21

Rebello (Pascoal Rodrigues) 54
Rebello (Pedro) 210
Rebello ( Pedro Correia | 207
Rebello (Pedro Gomes) 248
Rebello (Sebastião Pereira) 23
Rebello (Theotonio de Barros) 258
Rebello de Aguiar (Pedro)

'

25i
Rebello de Almeida ( Pedro) 248
Rebello Cardoso (Filipe) 5

Rebello Cardoso (João) 5

Rebello de (-astello Branco ( Manuel ) 277, 278
Rebello de (^astello Branco (Nuno) 22?
Rebello Coelho (Gaspar) 196
Rebello Falcão (João) 190
Rebello Falcão (Salvador) i()t>

Rebello de Figueiredo (João) 225
Rebello da Guarda ( Pedro) 102
Rebello Homem (Francisco) 3o3
Rebello de Lima ( Francisco) 173
Rebello Lobo (Domingos) 19
Rebello de Macedo ( João) 288
Rebello Machado ( Diogo ) 24
Rebello Machado (.Sebastão) 24
Rebello Pereira (Pedro) 354
Rebello de Pina ( Pedro 1 35i|

Rebello Pinto ( Frutuoso 1 283
Rebello Rodovalhc (Francisco) i85
Rebello Salvado (Domingos) 364
Rebello Seabra ( Manuel ) 35o
Rebello de Sepúlveda (Manuel) 35<'

Rebello da Silva (l)iogo) 25i
Rebello e Sousa (Francisco) it)4

Rebcllo Sotto .Maior ( Francisco) 288
Rego ( António do ) 96, 258
Rego (Bernardo do) 201, 228
Rego ( Florêncio do) 267
Rego ( João do ) 2S4
Rego (João da Silva) 33i
Rego ( Leonel de Araújo ) 79
Rego ( .Manuel (Carvalho de) ife
Rego (Mateus (Carvalho do) 41
Rego (Pedro do) 80
Rego (Simão do) 3oi
Rego (Vicente do) t>4

Rego (\'icente da (losta) S
Rego de Andrade ( Cjaspar do) 35o
Rego de Banos (.Manuel do) 9
Rego F"elgueira (F-Vancisco do) 34<(

Rego Felgueira ( .Miguel do) 349
Rego Rebello (João do) 2tJ9

Rego Vieira ( (iregorio) iji'»

Reinião (.Amónio) 198, 2US
Rcimão ( Francisco) 5i, ú»8, 268
Rcimãq ( Gaspar Nunes) 2i>"i
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Rcimão (Manuel)
í<eimão (Manuel Nunes).

.

Reimão (Pedro Barbosa) .

Reimao da Mata (Manuel)
ReimonJo (Miijuel)

Reis ( André Rereira dosj

Reis (António dos) 57,

Reis (Belchior dos) 18,

Reis ( Duarte dos)

Reis (Cjaspar dos) 28, 82,

Reis (Gaspar (Coelho dos 1

Reis (Gaspar Pereira dos) 1^
Reis (Manuel dos) i33, i34, (.>i.

Reis (Salvador dos)

Reis Arraes (André dos)

Reis Barreiros (Francisco dos)

Resende ( António de )

Resende ( Bartolomeu de )

Resende ( Domingos)
Resende (Gabriel de Pinho de)

Resende (Garcia de Moraes de)

Resende ( Gaspar Moutinho)
Resende ( José Moutinho de )

Resende ( Manuel de )

Resende (Manuel de l'inho de)

Resende (Pedro Barreto)

Resende de Moraes ( João de )

Resende de Paiva (Manuel)
Restolho Pico (Joao)

Revés (Francisco Martins)

Ribeiro (Arionso)

Ribeiro (Agostinho Lopes)
Ribeiro (Amaro)
Ribeiro ).\ndré) 3q, 43,

Ribeiro (André Gomes)
Ribeiro (André Rodrigues)

Ribeiro (António) 35, 47. t'io, 72, ri8, loi, i35, 144,

i54, (70, 177, 22O, 245, 2f'i4, 2S8, 290
Ribeiro (António de Azambuja)
F<fbe(ro (António Borces)
Ribeiro (António de figueiró)

Ribeiro ( Ascenso)
Ribe.ro (Belchior)

Kiixiro (Bento) 117,

Ribeiro (Bernardo) ii,

Rii^ciro (Cosme)
Ribeiro . I i.i:-ii 10)

Rihjiro I h.ini 10 Rodrigues)
Kihciro ílh'_'.i

Idítird . |i'i::,.i,gos) 3o, 4*'i, 6o, |53, Itil,

Hibciro (Domingos Lopes)
Ribtiro (F.stevam)

Ribeiro I Fcrnrio Martins)
Ribeiro il r.-.i^co) 1 1. 5o, 87, 91, 92, l3o, 264,

r'i>>j,ro 1 • isco Antunes)
WiS.iro 1 r \ . (SCO Pires)

Kiht.ro I , ol

|vr.._;To (,1 ir)

I<i*i i
'. 58, 72, io3, 144, 145, i53,

R;'. -o I •
, lo Alvellos)

r' ' I 'c Matos)
I Tinto) 178,
I- ,.., 1'ircs)

Ribeiro ( I' ri;c 1

Ribeiro I l'.!L- Dias)

I' .1 212,
!• • Iravassos)
'• • ' ' 4'',

I' •••
I

. ,^i>

Ribeiro 1 -O) -

Rlt^^TO '
I ItS*)

I

I

108

21)9

3i I

3t')t'>

'77
200
232
2iq
i35

i(".4

•4
20t>

270

77
2?2
i33

108

332
23o
332

t
332
162

332
33o
if»8

23o

344
248
i3o

207

36o
25l

102

291

292
226
.87

à
145
2QO
128
ltX3

40
"H

i5

333
2S2

188

Zl
iSo

325

3̂38
326
6

3«y
12Õ
2l3

161

32^
345
122

J. 41

1; 1. 1 ."V. 1-7. 210..

I inuel AIv.itc*). . .

.

5"» 87» 97»

•/••39»

240
142

40
ua
208

337

M9

Ribeiro < .Marcos )

Ribeiro ( .Martim 1

Ribeiro 1 -Mateus )

Ribeiro (.Matias Lopes)
Ribeiro (Miguel) 7, 77,
Ribeiro ( Nicolau )

Ribeiro (Pedroi .54, 56, 91, i35, 28S,

Ribeiro (Sebastião do Couto )

".

Ribeiro (Sebastião Rodrigues)
Ribeiro ( Simao 1

Ribeiro (Theotonio de Víllas Boas)
Ribeiro ( Theodosio )

Ribeiro (Thomási
Ribeiro ( Thomé 1

Ribeiro ( Vicente ) 48,
Ribeiro de Almeida (Vicente) 97,
Ribeiro de .Andrade (.\ntonio) '.

.

.

Ribeiro de Andrade ( Francisco )

Ribeiro de .\ndrade ( Thomé)
Ribeiro .Argulho (António)

Ribeiro de Barros (.Manuel)

Ribeiro Borges ( .Manuel 1

Ribeiro Botelho 1.Manuel)
Ribeiro Cabral (Luis)

Ribeiro Cardoso (João)

Ribeiro de Carvalho (.António )

Ribeiro da Costa (.Manuel)

Ribeiro do Couto ( João)

Ribeiro da Cruz ( Miguel 1

Ribeiro de Faria (Luis)

Ribeiro Ferr.iz (Jerónimo)
Ribeiro Ferreira ( .Manuel )

Ribeiro Fialho (.Manuel)

Ribeiro da Fonseca (.Vntonio)

Ribeiro da Fonseca 1 Francisco)

Ribeiro da Gama (Francisco)

Ribeiro de Lima (António)
Ribeiro de Lima i.NIanuel)

Ribeiro Lopes i Pedro)
Ribeiro .Magriço ( .Manuel )

Ribeiro de Alalos (Jorge)

Ribeiro de Medeiros (.António)

Ribeiro de Medeiros ( .Manuel )

Ribeiro de .Mendanha (Vicente)

Ribeiro de Moraes ((ionçalo)

Ribeiro de Moraes ( Thomás) 254,

R ibeiro da .Mota ( António)
Ribeiro Negrão (Brás)

Ribeiro de Novaes (.Sebastião)

Rilieiro Pimentel (l)iogoi

Ribeiro Pimentel 1 Francisco)

Fíibeiro Pita (Alberto) 1

Ribeiro Pita (António)
Ribeiro Roxo (.Manuel)

Ribeiro da Silva ( .António) Go,

Ribeiro da Silva (João)

Ribeiro da Silva (.Manuel) .81,

Ribeiro Torres ( .Manuel ) ....

Rio (Luis de Ostro do)
Rio (Miguel do)
Riscado (.Manuel)

Roas (João)

Roas da Fonseca (João)

Roballo (António) J04,

Roballo (António Esteves)

Roballo (Manuel)
RoSntln 1 Marcos Esteves)

I' l'cdro)

I António .Antunes)
i

1

RubrjicJ

Rocha (A
Rocha ).A

Rocha (A:

f '

I

1

Nlartins)

(fouvcia)

.ãcs (Amaro de).

-'7

187

48
337

3oô

33^
323

2Ô4
35o
i3i

343
1 10

241Í

225
326
229
229
20»>

3.1

20S

311}

2q3
2Ò4
338
38

"d
J.l
3ft4

201

236
4S

246
3iv>

5o

38
283

35..

"S
5

3io
3io

32.>

19
i5õ

i5o
20 5

2o3
21S

t.

281

í*7

4<
3oS

23

1

3i

3i

3i.i

Síi

204
51.

J07
l53
i5'

«7''

•4
235

A(cvedo)



4T4 índice de nomes de pessoas

Rocha (Francisco da) 4'^, i3o,

Rocha (Francisco Dias dal

Rocha ( Francisco Fernandes dal

Rocha ( Francisco Gomes l

Rocha ( Gaspar da I

Rocha (Gonçalo dal

Rocha (.lacomeNilias Boasi

Rocha (.loáo Freire dal

Rocha (João de iMalos da I

Rocha (l,uis Amorim dai

Rocha (.Manuel dai 22, 1 15, 121, i33,

Rocha ( .Manuel Caldeira dai

Itocha I .Manuel Fernandes da I

Rocha ( .Manuel Lopes 1

l<ocha I
.Manuel Pacheco dal

Rocha ( .Manuel Pereira da)

Rocha (Manuel \ieira dal

Koclia (Nicolau Amorim da)

Kocha ( Pascoal da)

Rocha (Pascoal Antunes da)

Rocha de .Andrade (Rafael da 1

Kocha de Azevedo (Inácio da)

Rocha de .-Xzevedo ( .Manuel dal

Rocha de Barros (Bento da)

Rocha Guimarães (João da)

Rocha ( .Mousinho (Manuel da)

Rocha Freire (José dal

Rocha Gralho (João da)

Rocha de .Mayalhães (Francisco da)

Rocha de .Mello (Manuel da)

Rocha Paga (.Marlim da |

Rocha da Silva (Pedro da)

Rocha Teixeira (Pedro da)

Rodovalho ( .\ntonio Gomes)
Rodovalho (Francisco Rebello)

Rodrii;ues (.\rtbnso)

Rodrii;ues (Agostinho) 48, i3i,

Rodrigues (Alonso)

Rodrigues (Álvaro)

Rodrigues ( Amaro) 1 1
1

,

Rodrigues .Andrél

Rodrigues (António) 10, 17, 18, 23, 41, 63, Õ4, 79,
82, 100, 101, 111,1 17. 127, 128, 134, i35, i3(), 14Õ,

144. 140, i57, lõi, lOÕ, 187. 221, 278 .'

Rodrigues (.Ascenso)

Rodrigues (Baltasar) 7, 101.

Rodrigues (Bartolomeu) 16, 1 10, 121,

Rodrigues (Bento)
Rodrigues ( Bernardo | 58,

Rodrigues (Cosme)
Rodrigues (Damião)
Rodrigues (Diogo) 108,

Rodrigues (Domingos) lõ, 22,32, 35,47,82,1)1, 1 14,

i2ii 143, 145. 140, 154. i57, 192, 326 ."

Rodrigues (Fsievam) 149,
Rodrigues (Feliciano)

Rodrigues (Félix)

Rodrigues (Fernão) 34,

Rodrigues (Filipe I 5i,

Rodrigues (Francisco) 14,50,51,56,82,87,96,100,
104, io5, 1 19, 142, 147, 04, 1Ó8, 3i 1, 321

Rodrigues ( Frutuoso)
Rodrigues (Gaspar) 66, 242,
Rodrigues (Gonçaloi 82,
Rodrigues ( Gregório)
Rodrigues ( Inácio) 293,
Uodrigues (Jacinto)

Ríxlncues (Jerojiimo) 1 20, 1 52,

Rodrigues (Joãoi 26, 27, 37,48, 52,87,101,102,103,
107, i3ó, liq, 147, 149, 136,201,282,317, 3 18, 320,
348-

I Jorge) 82, 1 10,

I I José) 65, 80, 101, iÍ2,

1 1 1 .ourcnço ) 46, .5o, 140,
I I I.ucas)

1- .Ml .L.UL > (I.UisJ 16, 22,

Rodrigues (.Manuel 17, 16, 41, 4S, 54, 72, 82, 01 101,

104, 1 12, 1 iS, 122, 127, 1.^0. i3i, 141, 144, i5i,i6i,
i<>2, i63, i6<'i, lUi, 191, 193,256,265, 26<i, 271,277,
-ioo

2J-1

323
323

71
2lt)

275
40

44
5

5i

287
7«

23()

7'

3

53
5i

i<)5

3o5
21S

71

7>
2 2í>

223

44
33i

333

78
278

i5o

i85

i85

55

260

3;^

34'

ó

342
100

107
161

24!)

74
22
161

342
23q

89
6J

261

87

354
148

367
119

115
257
161

366
3io

367
256
123

102

344

Rodrigues (Marcos) 41
Rodrigues ( Matias 1 q5, 201
Rodrigues ( Miguel 1 70, 108, 271
Rodrigues ( Nicolau 1 7
Rodrigues ( Pedro 1 i'J, 20, 102, 1 10, 187
Rodrigues ( Roque) 1 iti

Rodrigues (Salvador) 71, 225
Rodrigues (Sebastião) 95, 1 15, i4(.>, 2Õ5
Rodrigues (Silvestre) 352
Rodrigues (Simão) 17. 44, Go, 67, o3, 124, 140, 290,

293, 347 369
Rodrigues ( Valentim ) 107
Rodrigues (Vicente) 83, 124
Rodrigues de .Abreu (Inácio) 60
Rodrigues de Abreu ( .Manuel ) 62
Rodrigues de Abreu (Pedro) 3i3
Rodrigues de Aguiar ( Diogo ) 237
Rodrigues de Aguiar ( Domingos) 35
Rodrigues de Aguiar (Gaspar) 194
Rodrigues de Albuquerque (Diogo) 12Ó
Rodrigues de Almeiíia ( loãoi 74, 285
Rodrigues de Almeida ( Lourençol 285
Rodrigues de .Alvarenga (.António | 246
Rodrigues de Alvarenga (Vicente) 246
Rodrigues Ancião (António) ()i

Rodrigues de Andrade ) Gaspar) 218
Rodrigues de Andrade (l.a/aro) 196
Rodrigues de .Avis (Manuel) lôo
Rodrigues de .Azevedo (António) 161

Rodrigues de Azevedo ( Diogo ) 1(17

Rodrigues Bacellar (António) 172
Rodrigues Bacellar (.Manuel) 172
Rodrigues Barbosa (António) 142
Rodrigues Barbosa (João) 35
Rodrigues Barbosa ( Manuel ) 34
Rodrigues Barradas ( Sebastião) 174
Rodrigues Barreto (l.uis) 71
Rodrigues Barroso (.António) 325
Rodrigues Barroso (Gregório) 263
Rodrigues Barroso ( Manuel 1 203
Rodrigues Batalha ( Manuel 1 i56
Rodrigues Botelho ( Simão | 187
Rodrigues Branco (.Manuel I i36
Rodrigues Brandão (.António) i65
Rodrigues Bravo (Amaro) 327
Rodrigues Bravo (João) 327
Rodrigues Bravo (Lourenço) i36
Rodrigues Cabaço ( Jeronimoi 257
Rodrigues (Cabrita ( .Manuel 1 , . . .

.

119
Rodrigues de traídas (.António) 144
Rodrigues Callado ( Antoniol 210
Rodrigues de Campos (.Miguel 1 147
Rodrigues (Cardoso (Bento) 32
Rodrigues Carreira ( João 1 72
Rodrigues Carreira ( Simão 1 72
Rodrigues de Carvalho (Antoniol 25, 197, 364
Rodrigues de Carvalho ( João) '

.

.

1 1

5

Rodrigues de Carvalho ( Manuel ) 16

Rodrigues de Carvalho (.Miguel) 2o3-

Rodrigues de (larvalho (Sebasliâo) 188

Rodrigues (Castanho ( Diogo ) 1 53
Rodrigues Castanho (Domingos) i53

Rodrigues de Castilho (Filipe) 197
Rodrigues de Castro (Antão) ijõ

Rodrigues ("avaco (Manuel) 240
Rodrigues (k'rveira (João) 283
Rodrigues (Coelho ( António 1 207
Rodrignes (Coimbra ( Manuel 1 149
Rodrfjgucs da Costa ( Manuel) ... .75, 78, 1 16, 127, 3^1
Rodrigues da Osta (.Martinho) ibi

Rodrigues da (.^osta (Miguel) 341
Rodrigues da Crosta (Simãoi 101

Rodrigues Craveiro (José) 3í>o

Rodrigues Oaveiro (Luis) 36o
Roílrigues da Cunha ( Francisco^ 237
Rodrigues Delgado (Francisco) 2i>

Rodrigues Fagundes (Joãol 43
Rodrigues Fecho ( Manuel 1 80
Rodrigues Fernandes (Manuel) i52

Rodrigues de Figueiredo (Jerónimo 1 230
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IvoJrigues lie Fipucircdo 1 Sebastião 1 23ii

HoJritjues J.t Fonseca (António» 262

K'oJrÍ£;ues Ja Fonseca ( Simão 1 8j
Kodriiues Freire ( Anionioi óo
l<oJri;;ucs F"reire (Luisl õô, 359
Rodrigues Freire 1.Manuel) 141)

Rodrigues Fríjes (Francisco! 167
Rodrigues Gago (FVanciscoí 5i

Rodrigues Gago ( Sebastião I Í2

Rodrigues da Gansa (António) 3o9
Rodrigues Gato (Jonoi 292
Rodrigues Gordo (Joao) 54
Rodrigues Gordo (Manuel) 54, 2.^7

Rodrigues Graças (Thonie) 350
Rodrigues Henriques í Manuel ) 34, 4?
Rodrigues Jacome ( Manuel 1 ii'i2

Rodrigues Jurze ( Manuel ) 249
Rodrigues .lurze (I ascoal) 249
Rodrigues Leal (Hcnto) lò

Rodrigues Lobo (Francisco) 5

Rodrigues Lobo (.loáo) 55

Rodrigues Losio ( Manuel ) 70
R()drii:uc.s de Lnurcs 1 Manuel) lOi"!

I"
"

' ' -CO) 32(j

1 •: 70
i !c- .\- riunio) 101

i i'edro) iOit

i 27«
1 3i

i - 73
I ie Mjtnv s) ir|5, 2i>5

1 ie M.1105 . ...o) .'.. Ô3
I .Ic M;itos I lo.ío) 126

C \\.:'>-. \! inicli 9O

3i

I ,iro ( líomingos/ Tq
' .rrrí^- ' 'nno) JO

i :io) 76
i vmaro) 2S4
I \ll»i<i 4 JoúU r 37
I Moiir.in i|):)rniáo) IIO
I icl) 41
i cisco) 5, 2i3
i '1 ) 134
1 'I 121

i Lll 317
I . 3tM"l

1 8<t

' '7<

! '7«

i 28
1 3

i io5

i njo
I 34:j

I 347
i l')mcnin i Jo.ioi 3l3

l':mcn*c! ' \nU)i,i(ii 2o3
ijcl) 2^n

34r(

I lel » 346
I Ii «»o

.5

I 35

i 4

•
,

'"iÀi'^
^

•ai) íi

Rodrigues Salgado (Gaspar)
Rodrigues Salgado í Joâo) 171,

Rodrigues Salgueiro (Manuel)
Rodrigues Saraiva 1 Manuel )

Rodriiiues Setúbal ( Diogo )

Rodrigues da Silva ) António |

Rodrigues da Silva (Gaspar)
Rodrigues da Silva (Jacinto)

Rodrigues da Silva (José)

Rodrigues da Silva ( .Manuel )

Rodrigues da Silva (Salvador)

Rodrigues da Siiva ( Silvestre )

Rodrigues Soares ( Manuel )

Rodrigues Sodré (Gregório)

Rodrigues de Sousa (João)

Rodrigues de Sousa ( Pedro )

Rodrigues Taborda (João)

Rodrigues Themudo ( António)
Rodrigues Varella (Manuel)
Rodrigues Velho (Baltasar)

Rodrigues Veiho (João)

Rodrigues Velho ( Pascoal) 109,

Rodrigues Velho ( Thomás )

Rodrigues Vianna (Francisco)

Rodrigues Villarinho (João)

Rolão ( Álvaro de Aguiar )

Roiáo de Aguiar ( Rartolomeu)
Rolim ( Manuel Godinho )

Roma (.Xnionio de Figueiredo de)

Romão (Filipe)

Romão ( Luis )

Rombo de Rarros (Francisco)

Rombo Callado (João) 40,

Rombo Callado (.Manuel)

Rombo de Sousa (Francisco)

Romeu (Francisco Collaço)

Roque (Jacinto Rodrigues )

Ro<;n (F.^ievnm d.i'

Ivesl1

!
•'. .

1

i\uia ( L'.jurv.r. ^'.1 tlj '

Rosa (Pedro Dias da)
1- ^

CS)....

I Jda)..
i\ii>.KIii I I

H ;í,iii_;.ii> GomCS)
Rosado (Manuel)
Rosário (N' " '

.12,

Rosendo I

Roubão ( I

'

Roubão I 1

F<o\o )F-"i

Roxo (M.i

Roxo (^in

' (^outo do).

.

Ic Oliveira).

33 1

(ití

355
233
3o3

»'i5

2<''5

i53

1

1

1

102

iq3
3ÔO
25
10

3(W
2Õ5
36*1

7'"'

127
12S

IO<)

207
|('>S

>7"<

241',

200
200
25M

212

40
258
110
2.='7

101

353

49

I.S.i

352

.4
2('i9

02
Ôt>

3o
i?i

l<>7

o ) . .

.;ucs) .

Roxo ( Vicente Lopes). . .

.

Rua ( António da )

Ruas (Manuel Rodrigues).

s
(fabril) dei.

rrcto de)..

3o<)

.... 53

3o3, 3oS
.... 202

.3ÕS

3aH

de Paiv.

vares (lei

.1,195, 3^'

347

21

70



4i6 índice de nomes de pessoas

Sá (Manuel de) 9
Sá { Manuel Barbosa de) • • .

.

294
Sá (Manuel Godinho de) 1ÍÍ9

Sá (Manuel Pereira dei 58

Sá (Manuel Pessoa de Figueiredo e) 36o

Sá ( Manuel Rodrigues de ) 278
Sá (Manuel de Sequeira de) 109

Sá ( Pedro Ferreira do 140

Sá ( Rodrigo Lopes de) iSy

Sá (Salvador Correia de) 3G4

Sá (Simáo dei 214
Sá (Simáo Gomes de 1 66

Sá de Almeida (l.uis de) 182

Sá de Andrade (Manuel de
|

3 1

1

Sá de Bulhão (Francisco dej 280

Sá Cabral ( António dei 242, 3o3

Sá da Cunha (António de) 309
Sá de Mendonça ( Francisco de) 24.5

^á de Mendonça (Manuel dei 243
Sá de Mendonça 1 Rodrigo de 1 243
Sá de .Menezes (Belchior dei 294
Sá de Menezes ( Domingos de) 294
Sá de Menezes ( Luis dei 294
Sá de Menezes ( Manuel de 1 294
Sá de Miranda (Francisco de) 201

Sá de Moura (João de) 53

Sá das Neves (António dei i

Sá das Neves ( Francisco de I 07
Sá Palmeiro (Matias dei 267
Saavedra (D. António Paesi 246
Saavedra ( D. Rodrigo Paes) 246
Saboral ( .Manuel de | 7
Sacadura (André de) 73
Sacadura Pacheco (Domingos de| 75
Sacoto ( Arthur Henriques) 362
Sacoto (Jacinto Pereira) 299
Sacoto (João Machado) 70
Sacoto (José Pereira! 299
Sacoto ( Pedro) 70
Sal (Luis do) 182

.Salas ( António de Espinosa de 1 258
-Salazar (José de Padilha I 332
Saldanha ( .António de ) 242
.Saldanha (D. António da Silva de) 5t

Saldanha ( (iaspar dei 242
.Saldanha (JoseTie Aircsl 281
.Salema Raposo (João) 187
.Galgado (António) 98, 189
Salgado (.\ntonio Rodrigues) 2J5, 33

1

.Salgado ( António Vidigal I 359
Salgado (Francisco Vidigal I 359
Salgado (Gaspar Rodrigues) 255
Salgado (Gonçalo) 220
Salgado (Joáo) 189
Salgado (João Dias) 142
Salgado (João Rodrigues) 171, 33i
Salgado ( Manuel ) 263
.Salgado (.Manuel Diasl 142
.Salgado Leitão ( .Miguel I • 227
.Salgueiro ( .Manuel Rodrigues) ôó
.Salinas (Agostinho de) 247
Salinas (Joáo de) 247
.Salinas ( Manuel de

) 247
.Salinas ( Matias de Pina de 1 247
Sallas (Bartolomeu Lopes dei 356
Salomão 1 Bernardo da Veiga 1 108
Salomão (Lourenço da Veiga 1 io8
Salvado (Domingos Rchellol 364
Salvado ( Donato Dias ) 342
Sameiro (.Manuel Gomes) 34
.Sampaio ( Amaro Teixeira de) 60
.Sampaio ( .Anastácio de ) 366
.Sampaio ( António de Guimarães dei 208
Sampaio (António Lourenço de ) i

.Sampaio ( Bartolomeu Ferreira de) 35o

.Sampaio ((Josme de Freitas dci 239

.Sampaio (Domingos Lobato dei 1 19
Sampaio (Fernando de Pinho dcl 341
.Sampaio (Fernão Pinto de) i3, ij
.Sampaio ( Francisco de) 280

Sampaio (Francisco Carneiro de) 88
Sampaio (Francisco de Freitas dei 23q
Sampaio (Francisco de Ciuimarães dei 208
Sampaio (Gaspar Carneiro de) 88
Sampaio ( Gaspar Coelho de 1 283
Sampaio (Jerónimo Pereira de) 68
Sampaio (João dei i

Sampaio (Joáo Carvalho dei i6j

Sampaio (João da Costa dei 37
Sampaio (Joáo da Fonseca 1 3ii
Sampaio (João Teixeira de) 60
Sampaio (José de) 287
Sampaio (José Monteiro de) 140
Sampaio ( José de Sousa Pereira de ) 334
Sampaio (Manuel de Araújo dei 192
Sampaio (Mateus de) 119
Sampaio Delgado ( Joáo dei 228
Sampaio da Silva (Félix dei 76
Sampaio Teixeira (Lourenço de) 228
Sanches (Francisco) 16, 234
Sanches ( Joáo ) 59
Sanches ( Manuel 1 59
Sande (Diogo Froes de) 324
Sande (Francisco L-ourenço de) 10

Sande ( Manuel da Crosta de) 10

Sande ( Manuel Froes de ) 324
Sande e Gomide (Diogo Froes de.) 36i

Sanhudo ( António .Artur) 357
Sanhudo (Belchior .ArturI 36i
Sanhudo (Lucas Arturi 36i

Santa Maria (.António de Aguiar dei io3
Santa Maria ( Manuel Zuzarte de 1 luS

Santarém ( Domingos Ferreirai 343
Santarém 1 Manuel Ferreira) 343
Santiago ( Christovam dei 1 20
Santiago (Estevam Gomes de) 43
Santiago (Filipe dei i83
Santiago de Sousa ( Diogo de) 11

Santos (António dos) 28, i58, 161

Santos (Francisco dos) 170
Santos (João dosi 34
Santos (João Baptista dos) 275
Santos ( José dos 1 53
Santos (.Manuel dosi 3 18

Santos (Manuel Henriques dos; 317
Santos ( Pedro dos 1 1 25
Santos (Pedro Gonçalves dos) 142
Santos (Thomé dosi 56
Santos Borges ( António dos) 3o
Santos Fragoso (Luis dos 1 335
Santos Fragoso ( Manuel dos) 335
São Boaventura ( Francisco dei 1 58

São Miguel (Manuel de Lemos de) 34S
São Miguei da Gama (Gaspar de) 354
São Miguel Mogeimas (Silvestre de) 354
Saraiva ( .Angelo de Maris) 345
Saraiva (António) f)0, '88
Saraiva ( Bartolomeu) 62
Saraiva ( Gaspar) 62
Saraiva (João da (-osta) 188
Saraiva ( Manuel Rodriguesi 355
Saraiva de Albuquerque (.Manuel) i()n

Saraiva de .Aibuuuerquc ( Thomé) kV»
Saraiva Velho (Alanuel) 'iÍ3

Sarbout (Rodrigo) 283
Sardinha (Allonso Fernandes) 147
Sardinha (Álvaro) 234
Sardinha (António) «Hl

Sardinha (Francisco) 2, 2S()

.Sardinha (João; 4, 3ò

.Sardinha (Jorge Barradasl 121, 226
Sardinha (Lucas Barradasl 226
Sardinha ( Manuel). 36, 289
Sarinho (.António de Oliveira) 84
Sarinho (Inácio Arnaut) 262
Sarmento da (^unha (Francisco) 228
Saro (António Pires). 329
Saro (Bartolomeu Dias 1 337
Saro (João Toscano) 323
Saro ( Manuel Pires) 329
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Saro da Cunha ( António) SSç
Saro da Cunha ( Pedro l 33q
Sarzedas i António Dias) O2
Satam (João Fernandes» 111

Sea ( Manuel Correia 1 78
Seabra (Gaspar de Sousa de) 241
Seabra ( João 1 27
Seabra João Francisco dei 20
Seabra ( Manuel de Pinho de i 3 1

1

Seabra (Manuel Rebello; 35o
Sebolo (António Diasi 271
Seco Cortez ( Gregório I 3o<}

Seco Cortez (Manuel) 3oô
Secrario (Uomingob Franco) , o3
Segre Moniz ( Pedro) 04
Seeuro (Miguel F"emandes) . . .

.

225
Seira Craesbeck (Gaspar de) 324
Sieita (Agostinho de 1 43
Seixas (André Martins de) 330
Seixas (António dei 25, Ó7
Seixas (Amónio Monteiro de) 233
Seixas (Cipriano dei 35<»

Seixas ( F"ernão Martins de ) 35o
Seixas (Francisco dei , 359
Seixas (Francisco Borges de) 2JJ
Seixas (João dei 35y
Seixas ( Manuel da Arruda de 1

"2

Seixas (Manuel Carvalho de) 270
Seixas ( Manuel (íodinho de ) 244
Seixas Nunes ( António de 1 67
Sepúlveda (Manuel Rebello de» 356
Sepúlveda da Maia (José de) 16
Sequeira (António de) 73, 194, 3i i, 35o
Sequeira (António Carvalho de) 272
Sequeira ( António da Silva de ) ~S
Sequeira (Belchior da Costa de) 72
Sequeira (Bernardo de) 107
Sequeira ((Custodio de» 107
Sequeira ( Diogo Carvalho de ) 272
Sequeira (Diogo Lopes de) 1114

Sequeira (Diogo Soares de) ií<7

Sequeira (Domingos Luis de) 5i, 27-1

Sequeira ( Estevam de Oasto) 218
Sequeira ( Francisco dei 16O
Sequeira (Francisco Carneiro de) 344
Sequeira 1 Garcia Homem de ) 3o2
Sequeira 1 Gonçalo dei 212
Sequeira (Hífnriauc Soares de) 187
Sequeira (João de) 73,154, 273
Sequeira (João da Costa de) 72
Sequeira ( João Gonçalves de) 270
Sequeira 1 Jorge de Ãiala de) 200
Sequeira ( José Je 1 l«)6

Sequeira il.uci'- Barradas dç) |83

Sequeira 1 Manuel de 1 íHH

Sequeira 1 Manuel Nunes de) l3o
Sequeira (Pedro Leitão dei 217
Sequeira (Simãr) de Andrade e» 357
Sequeira de ''

' édei ... *
Sequeira di > tovam lU

Sequeira d».

Sequeira dt '

SO^ - ' M ,-,

S iHii

S. • !"

Sc^.
Sequeira H
Sequeira Li
Sequeira l.r

Sequeira V'
Sequeira Pi

Seqncin T'

S.

s<

^mcUo ilí . .

Serra ( Domingos da )

Serra ( FVancisco Soares dai
Serra ( José Pinheiro i

Serra ( Manuel Pinheiro 1

Serra Curado 1 António dai
Serra de Figueiredo 1 Bernardo da 1

Serra Silva ( Diogo da )

Serrão ( António i

Serrão (António de Pina) ...

Serrão (Joàoi 247,
Serr.10 (João de Avis)
Serrão (Lourenço)
Serrão ( .Manuel 1

Serrão 1 Pedro Freire)

Serrão Baracho ( Francisco)
Serrão Fiaracho (Jf)aot

Serrão (Coimbra (.Miguel)

Serrão Girão 1 António )

Serrão do Quintal iFilippe)

Sesudo (Bernardo .Moreira)

Sesudo I Francisco .\lvares )

Setúbal i Diogo Rodrigues 1

Setúbal (.Manuel Diasi

Silva ( .Vdão dai
Silva ( Auostinho da )

Silva ( Aleixo da )

Silva (Amaro da)

Silva (André Carneiro da)
Silva ( André Ferreira dai
Silva ( Antão F''rancisco da)
Silva (António da) 33, 77, 81, 88, 101, iii, 112,

1 15, i32, 160, 272, 273
Silva (António Borges da )

Silva (.\ntonio de Brisos da) 296,
Silva (.António Duarte da) .'.

.

Silva (António Falcão da)

Silva (António Ferreira da| 33,
Silva (António de FVeitas da)

Silva ( António Jorge dai
Silva (António Lobo da)

Silva (António Lopes da)

Silva (António de .Mesquita da)
Silva (António de .Moraes da)
Silva (António Pereira da ) 53, 7<i, 196 208,
Silva (.António Raposo da)

Silva (António Ribeiro da) 60,
Silva (António Rodrigues da)
Silva (António Velho da)
Silva iBaltasari 24, 1 1 1,

Silva (Bento da»

Silva ( Bento 1 "omingues da) ...

Silva (Bernardo Pei eira da)
Silva ( Brás Pires dai
Silva ((^hrislovam l,opes da)
Silva ((Clemente (Carvalho da»
Silva (Constantino de Mesquita da )

Silva (Custodio de Almeida da)
.Silva (Diogo (Correia dii»

<;!• I 1
1' .o Fernandes da)

221

7'J

7Í'

22.<

23l|

3o5
355
3'-

355
i«J5

2(3 1

261

345
343
221

17Õ
221

5i

5i

233
233
33t.

148
17(1

,"^
3.VS

Pcivoto dai.
)

da>

.la).

dai.

12, £4, 7S(i3, nK, 320,

e da» . .

.

ir:i da)..
II...

^1. . .

ie Pinho da).

Scrri •do da».

53

H,
da) í, i3, 37. 58. li;, Hfi, oj 11^.

212, 239. 270, 298. .

.

88

99

3o<>

io3

3Õ0
8i

224
255
60
210
2.';3

344

iXS

2011

«^3

7<">

3o3

25.->

2l'7

338
3«>

142

4*
75

U4
3^7
20».

2:í

3o5
3oi
33t.

128

170
3io
14«'

lo

^7
io«

'7
aoQ
4J
if>

2 5l

123

>7



4i8 índice de nomes de pessoas

Silva (Francisco Alvares da)

Silva (Francisco de Barros da)

Silva (Francisco de Brito da)

Silva (Francisco Coelho da)

Silva ( Francisco Dias da )

Silva (Francisco da Gama da I

Silva (Francisco Gomes da )

Silva (Francisco Machado da)

Silva I
Francisco Martins da )

Silva ( Francisco Mendes dal

Silva ( Francisco de Miranda dal 354,

Silva (Francisco Nogueira da l

Silva (Francisco Peixoto da I

Silva (Francisco Pereira da)

Silva ( Gabriel da)

Silva ( (iaspar da )

Silva ( Gaspar Franco da)

Silva ( Gaspar Ramalho da)

Silva ( Gaspar Rodrigues da )

Silva ( Gonçalo Martins da)

Silva (Henrique da )

Silva ( Henrique Correia da )

Silva ( Innocencio da )

Silva (Jacinto Rodrigues da)

Silva (Jerónimo de Barros de)

Silva (Jerónimo Correia da)

Silva (João da) 6, 25, 66, 69, 77, 83, 88, gS, 106,

1 15, 129, 149, 169, 2o5, 279
Silva (João Alcoforado da)

Silva (João de Amorim e )

Silva ( João Gomes da )

Silva ( João Lobo dal

Silva (João Martins da)

Silva (João Meirelles da)

Silvá (João de Mesquita dal

Silva (João Peixoto da)

Silva (João Pereira da)

Silva (João Ribeiro da)

Silva ( João Tenório da )

Silva ( Jordão Tenório da )

Silva ( Jorge Esteves dal

Silva ( José dal
Silva ( José Ferreira dal

Silva (José Lopes dal
Silva (José Pereira dal
Silva ( José Rodrigues daj

Silva (José\'ieira dal
Silva (Julião Tenoiio da)

Silva ( Lourenço da I

Silva ( Lourenço Cori eia da)

Silva (Lourenço Pires da)

Silva (Luis da) 97, 1 13, i3o,

Silva ( l,uis Barreto da )

Silva (Luis Ciomes da)

Silva ( Luis Lopes da )

Silva (Manuel dal 4, 8, 16, 25,3o, 57, 68, 6q, 77, 07,
i38, i5o, 17Ó, 265. 271, 317, 32C, 340, 35 1 .....

Silva (Manuel Antunes dal '

.Silva ( .Manuel Barreto da )
.'

.Silva ( .Manuel de Barros da)

Silva (Manuel (Carvalho da)
Silva (.Manuel da Costa da) 33,
Silva ( .Manuel Fradique da )

Silva (.Manuel (lodinho dai

.Silva (.Manuel Henriques dal 55,
Silva ( .Manuel Pereira da)
.Silva (.Manuel Ribeiro da) 81,
.Silva ( .Manuel Rodrigues da)
Silva (.Manuel Soares da)
Silva ( .Marcos da)

Silva (Martinho da)

.Silva ( Mateus da).

Silva (Matias da)
Silva (Matias Coelho da)
.Silva ( Miguel da)

Silva (Nicolau da)
Silva (Pascoal da/
Silva (Pascoal .Mvares da)
.Silva (Paulo de Barros da)
Silva (Pedro da) ui3, 14»»,

i49
o3o
352
123

79
218
3i3

39
335
355

'74
218
355
123

188

344
203

Ô5

87
270
200
41

265

247
3o

283
218

',íl

2.53

252
35o

244
209
270
i55

3i3
3i3

88
1 2

IQ

332
6

i53

302
3i3

.43

210
i65

208
255

204
161

3t'.5

182

24
247

76
294

279
3.4
3oi(

358
281

148
26
()

i63

,£
235

3^,1

71
128

146
182

Silva (Pedro Carneiro da) 73
Silva (Pedro Gomes da; 242
Silva (Pedro Nunes da) 22

Silva (Pedro da Rocha da) 254
Silva (Pedro Vieira da) 25

1

Silva (Pedro Tenório da) 3i3

Silva ( Rodrigo Pereira da) 53

Silva ( Roque da) 99
Silva (Salvador Rodrigues da) 1 1

1

Silva (Sebastião da) 6, i3, 126

Silva (Serafim de .Sousa da) 343
Silva ( Silvestre Rodrigues da) 102

Silva (Simão da) 71

Silva (Theodoro da) 5

1

Silva (Theodosio Affbnso da) 218
Silva ( Thomé da) 72, 94
Silva (Thomé de Mendonça da) 235

Silva (Vicente da)
' 106

Silva de Almeida (Gregório da) 244
Silva de .-Mmeida ( \'alentim da ) 244
Silva de Araújo (Francisco Vieira da) 25

1

Simões de Araújo (Manuel) 186

Silva .\rnaut (Manuel da) 117
Silva do Avellar (Luis da) 89
Silva do Avellar (Pedro da) 89
Silva Bornete (Fabião da) *. .

.

40
Silva Brandão (José da) 79
Silva e Carvalho (.Agostinho da) 68

Silva de Carvalho (Luis da) 212

Silva Casado (Pedro da) 63

Silva (Chaves (Gaspar da) 69
Silva Coelho (.Manuel da) 228
Silva Correia (Pedro da) 71

Silva da Cunha (Diogo da) 47
Silva de Faria (António da) 338
Silva de Faria (Fernão da) 338

Silva de Faria (.Simão da) 338

Silva Farinha (Pedro da) 279
Silva Ferrão (Francisco dai 299
Silva Ferrão (João da) 299
Silva Ferro (Bento da) 246
Silva de Figueiredo (Luis da) 196

Silva da Fonseca (Vice.ue da) 6

Silva Gama (João da) 3

Silva Henriques (Francisco da) Soo

Silva Leitão (João dal 265

Silva Leitão (.lorgc da) 265

Silva Lousado (.Manuel da) .' 275
Silva de .Macedo (.Ambrósio da) 2t)6

Silva de .Macedo (João daj 266

Silva de Matos (João da) 3q4
Silva de Menezes (.Manuel da) 299
Silva Monteiro (Matias da) 3i8

Silva .Moreira (.Manuel da) i23

Silva da Nóbrega (Manuel da) 212

Silva Pereira ( Aires da 1 293
Silva Pereira (Grégoiio da) 177
Silva Pereira (Manuel da) 99, 245, 354
Silva Pereira ( Rui da) i8<'), 270, 281, 2<)0

Silva Pereira (1 home da I .- 2Ó3

Silva Pinheiro (Manuel da) 3o6
Siha Rego (loão da) 33i

Silva de .Saldanha (1). António da) 5i

Silva de Sequeira (.Amónio da) 75
.Silva Torres ( Domingos da; ^ .

.

46
Silva Torres ( Manuel da) 46
Silva de Vargas (João da) < 2o3
Silva de Vasconcellos ( Aires da ) 266
Silva e Vasconcellos (.Alexandre da) 2o3
Silva de Vasconcellos (José da) 266
Silveira (André da (^unha da) 208
Silveira (André Gomes da) 337
Silveira (António dal 93, 297, 328
Silveira ( António Gonçalves da) 5

Silveira (Baltasar da (.unha da) 208
Silveira (Bento da) 93
Silveira (Domingos da) 41
Silveira (Domingos Soares da) 2ík)

.Silveira (Esievam Pinheiro da) 27

.Silveira ( Francisco Pereira da 1 76
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Silveira (Francisco Pinheiro da)

Silveira (João da Costa da)
Silveira (João de Goesl
Silveira (João l,opes da)
Silveira (l.uis da) 56,

Silveira ( Manuel da 1 5,

Silveira (^Manuel Machado dai

Silveira ( Manuel Paes Estevens da)

Silveira (Manuel Soares da)

Silveira (Miguel Pinheiro da) 27,
Silveira (Nicolau dal

Silveira (Nicolau da Cunha da)
Silveira ( Rodrigo da (

Silveira (Roque Ferreira da)

Silveira (Salvador Velho dal

Silveira (Simão de Sousa dal
Silveira Barros 1 Manuel da)

Silveira de Eça ( Manuel da 1

Silveira de Figueiredo ( Bernardo da)
Silveiros ( António \'az )

Silvestre (l.uis)

Silvestre de Basto (António)
Simão ( Manuel I

Simão ( Pedro I

Simas (Francisco Pereira de)

Simões (André)
Simões (António) 39, ii 3, 21 5,

Simões ( Baltasar)
'.

Simões (Bartolomeu) 186,

Simões ( Bento)
Simões (Brás)

Simões ( Francisco) 46,
Simões ( Gaspar)
Simões (Gonçalo)
Simões ( João )

Simões (Lourenço)
Simões ( Manuel 1 85, 106, 3o8,

Simões (Miguel)
Simões (Pedro)
Simões (Sebastião) 46,
Simões ( Silvestre)

Simões de Araújo (João)

Simões Barbosa (António)
Simões de Carvalho (António)
Simões Durão (Roque)
Simões Gameiro (António)
Simões Susano (António)
Simões Susano ( Manuel)
Sinel (Gaspar)
Soares (Afonso Fernandes)
Soares (António) 25, 124, i55,

fioarcs (António Ferrciral

Soares (António de Gouveia)
Soares .V

Soares ^

Soarei
Soarc».

Sn^'"
S'

s-

s..

s.

Sí.

S'.

S'
s....

eu).

• < icira)

i.irdo)

i.irdo Pereira^

336,

rvinit ..,,....,
-) 35, 124,
<• da Costa)
^ Ferreira)

1 «i?»

Soares ihrantisco) 20, 5'>, 64, 101, 124, 33i,
Soarc (Frnnci<-co de (iouveia)

S<

s<.

s<

. 1 57, 109. ajo,

iinv)).

. 10, 27, <»í*, 101. j35.

da Co*la)

S..... .
. ,, . , í. ., . iSo, j53, 1G4, afio, .144.

Soarei (Manuel Fcrrcita) . . . •.

44

3i8

24

94
275
2.Í0

3.9
209

44
204
322
355
262

3

214
33.»

3iS
2til

348
220
220
233
123

321

85
3o4
225
2l5
10

3o5

'°t
3 12

i55
66

3l2
52

I

i3o

2l5

264
52
36
3q

7í
201

3o6
33o
32 3

ajo
1A3

242

36^

ao5
3Í2

245
334
245
3a3

304
a42

a32

iM
870
Ho
205
J.<M

Ho

.'•I

lOl

Soares ( Manuel Rodrigues) igS

Soares (Manuel Velho) 80
Soares ( Marcos) 2

Soares i Mateus) (14

Soares (Pedro) i52

Soares (Sebastião) 270
Soares (Silvestre) i55

Soares ( Vicente Luis) 34
Sjares de Aguiar (Baltasar) 124
Soares de Aguilar ( Fernando) 272
Soares de Aguilar (Manuel) 272
Soares de Albergaria ) Baltasar) 203
Soares de Albergaria 1 Feliciano) 345
Soares de Albergaria (Francisco) 238
Soares de Albergaria (João) 3i3, 345
Soares Amorim ( Jo.io) 336
Soares de Araújo (Francisco) 232
Soares de Araújo (Jorge) 232
Soares Barbosa (António) 264
Soares de Barros ( Manuel ) 20<)

Soares Botelho (Domingos) 264
Soares de Brito ( Diogo) 222
Soares de Brito (Francisco) 273
Soares de Brito (João) 3 14
Soares de Brito (Manuel) 247
Soares de Brito (Miguel Rodrigues). 273
Soares de Brito ( Thomás) 22a
Soares de Brito (Thnmé) 247, 3 14
Soares Cardoso (Miguel) 33o
Soares de Carvalho i Fernando) 223
Soares de Carvalho (Francisco) 229
.Soares de Carvalho (Lopo) 225, 229
Soares do Caso (Estevam) i6'i

."^oares Coelho (Francisco) 232

.'^oares Oielho (Rafael) 3o7
Soares Cordeiro (António) 33o
Soares Cordeiro (Manuel) 134
Soares Cordeiro (Simão) .• i34
Soares Crasto (Theotonio) 171
.Soares Feio (Manuel) 261
Soares Feio (Maieusi. 261

Soares Félix (Joâo) 188

Soares Fortejo (Manuel) i38
Soares Freire (João) 245
Soares Freire (Manuel) 281
Soares Froes (João) 3i2
Soares da Gama ( Manuel ) 19
Soares de (iamboa (Domincos) 33<t

Soares Henriques (Agostinho) 67
.Soares Henriques (Vicente) 67
Soares de Lima (Domingos) 334
.Soares de Lima (Plácido) 201
.Soares de Macedo (António) 24(t

Soares de Macedo (Francisco) 3bi
Soares Mago (Manuel) .' 3o6
Soares da Maia (Gonçalo) i 260
Soares de Mendonça (Pedro) V 33
Soares Moreira ( Manuel) 291
Soares Moreira (Rafael) 291
Soares da Mola (Manuel) aai
Soares Panto|a (Chrispim) a8l
Soares Pereira (Francisco) .aoa, 241
Soares Pereira (Luis.l ,

.

141
Soares Pimentel ( António 1 ajf»

Soares Rebello (Franciscoí aÍ8
Soares de Sequeira i Diogo) 187
Soares de Sequeira (Henrique) 187
Soares da .'>erra (Francisco) aai
Soares da .Silva (Manuel) a6
Soarpí i),T Silveira ( Domincos) 109
S' ^ilvcir.n (Manuel) 209
S' la "DomingON) 27
SoaicstltV » (Antoni' 342
Soarrn lie \ niliim }±i
.SoarcvVt:! ... 80
SoJrcs Vclí' .

.

í Si

^ 221

3i3
.'i i.it (jN / 11/ 1 1 1 I -t. I'.' 35

Sovirc < António Fcrr 44
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Sodré (Gregório Rodrigues) Soo

Sodré do Valle (Pedro) 3oo

Soeiro (António de Matos) 3i2

Soeiro (Francisco de Matos) 201

Soeiro (Manuel) 117

Soeiro (Nicolauj ^40
Soeiro (Simão) 3 12

Soeiro Botelho (Inácio) 3Õ4
Soeiro Carcho (João) 40
Soeiro de Oliveira (Luis) 349
Sol (Jerónimo da Maia do) 355

Solho ( Diogo Carvalho) 325

Solho (Nicolau Carvalho) 325

Sora (Manuel Alves de) i85

Soral (Lourenço Tenreiro do) 79
Soromenho ( Domingos) 1 55

Soromenho (Francisco) 1 55

Soromenho do Valle ( Rodrigo) 323

Sotorio (André Fernandes) i38

Sotorio (Manuel Fernandes) i38

Sousa (Aires de) 72
Sousa (Álvaro de) 274
Sousa (André de) 1 1 i, 1 18, 179
Sousa (António de) 62, 74, 75, 140, 144, 149. 175,

192, 195, 222, 241 337
Sousa (António Alvares de) 267
Sousa (António Alves de) 217
Sousa (António de (baldas de) 357
Sousa (António Mendes de) 175

Sousa (António \'az de) 222

Sousa (Amónio Vieira de) 27
Sousa (Baltasar Borges de) 177
Sousa (Belchior Pires de) i j8

Sousa (Bento de) 2i3

Sousa (Bento Correia de) óo
!;50usa (Bernardo de) 14

Sousa (Bernardo Pereira de) 32

Sousa (Brás de) 2i3

Sousa (Carlos Freire de) 202
Sousa (Constantino de). . . 338
Sousa (Diogo de Sa iiiago de) 11

Sousa (Domingos de) 1 3, 89
Sousa (Feliciano de Oliveira de) 222
Sousa I

Fernão de Araújo de) 17^1

Sousa (Filipe) i

Sousa (Francisco de) 171, i83, i85, 222, 256, 297
Sousa (Francisco Correia de) 2IJ2, 3í)8

Sousa (Francisco Henriques de) 174
Sousa (Francisco Machado de) 1 18

Sousa (Francisco Mendes de) 7, 25
Sousa (Fra icisco Nogueira de) 3oq
Sousa ( Francisco Rebello e) 1114

Sousa (Francisco Rombo de) ... 258
Sousa ((jahiiel de) 111

Sousa ((jaspar de). (|5, 11)4, 235, 274
Sousa (Gaspar da+"oiiseca de) .'

292
Sousa (Gaspar l.opes de) 21)

Sousa (Gaspar Nogueira de 3oi)

.Sousa (Ger.ildo de) 21)7

.Sousa (Gonçalo de) 2tii|

Sousa (Henrique dei 257
Sousa

( I nacio de ) 202
Sou>a (.leronimo Coelho de) i()2

Sousa (Jerónimo Leitão dei ii)8

.Sousa ( João de ) 72, 1 lõ, 1 38,

1

55, idi, 330, 3lJ2

.Sousa (João .Monteiro de) Si, 357
Sousa (João Nobre de) l56
Sousa (João Nunes de) 112
Sousa (João Rodrigues de) 25
.Sousa (João Vieira de) 27
Sousa (José de) tii

Sousa (José Vaz Pinto de) 2<)2

Sousa (Luis de) 74,184, 2tJo

Sousa (Lui> Borges de) 177
Sousa (Luis (torreia de) íi>i

Sousa (Luis de Matos de) I4
.Sousa (Lopo dc) 290
Sousa (.Manuel de) 75, i33, 149, 2o3, 217, 24J, jihi,

2''h), 341 . H44
Sousa (.Manuel de Aguiar de). iqj

Sousa (Manuel de .Almeida de) 25o
Sousa ( Manuel de Azevedo de) 227
Sousa (Manuel Borges dei 21

5

Sousa (.Manuel Fernandes de) iG5

Sousa (.Manuel Mendes de) 7
Sousa (Manuel Moreira de) 8q
Sousa (Marcos .Atlbnso de) i83
Sousa (.Mateus de) 142, 162
Sousa (Matias de) 257
Sousa (Pedro (Carvalho de) iSt»

Sousa (Pedro .Moreira de) 343
Sousa (Pedro Rodrigues de) 10
Sousa (Rafael Cardoso de) 244
Sousa ( Remualdo de ) '292
Sousa (Salvador dei •

. . io3, 1 16

Sousa ( Sebastião de) 67
Sousa (Sebastião Ouzado de) 184, i85
Sousa (Silvestre de) loj, 2i3
Sousa (Simão Carneiro de) 34Ó
Sousa I Simão Pereira de) ^ . . .

.

357
Sousa ( rhomé de ) 33o
Sousa (Ihomé Pinheiro de) 368
Sousa de Abreu (Feliciano de) 344
Sousa Alcoforado ( .Matias de) 2 161

Sousa Barbosa (Pantaleão dei 362
Sousa Borges (António de ) 2 1

5

Sousa Borges (.Manuel de) 280
Sousa de Brito (Francisco de) 39
Sousa de Brito (João de) 39
Sousa de Carvalho (.António de) 287
Sousa Carvalho (Manuel de) 1Õ4
Sousa Cascaes (Manuel) 195
Sousa e Castro (Bartolomeu de) 355
Sousa Cotrim (Pedro de) 214
Sousa 1.1^1 Cunha (Francisco de) 335
Sousa da Cunha (João de) 335, 3^2
Sousa de F-"igueiredo (João de) 3t)4

Sousa da Gama (.Manuel de) 324
Sousa Godinho (^Manuel de) 296
Sousa de Gouveia (Francisco de) 212
Sousa Homem (António de) 314
Sousa de Lacerda ( Gaspar de) 2118

Sousa de Lacerda (João de) 235, 298
Sousa Leitão (João de) 37, 170
Sousa Machado (António de) 337
Sousa .Machado (João de) 337
Sousa de .Matos (Sebastião de) ali

Sousa de Menezes ( loao de) 1 55
Sousa .Mesquita (Francisco de) 174
Sousa de .Mr.inda (Inácio de) i33

Sousa Neto (.Manuel dè) i25

Sousa de Oleiro ( Lui.s de) 3o5
Sousa ObOiio (Diogo de) 241
Sousa Osório (Francisco de) . 353
Sousa Pacheco (António de) 145
Sousa Pacheco (Diogo de) 145
Sousa Pereira (António dei 11

Sousa Pereira (M;inuel de) 242
Sousa de .Seabra (Gaspar de) 242
Sousa da Silva (Seralini de) 343
Sousa da Sihei.a (Siuiao dc) 214
Souto (Fr.incisco do) 17(1

Souto (Fr.incisco I .opes do) 7$
.Souto dj .Aguiar (Jerónimo do) 179
Souto .^Llior (.António de .Azevedo) 159
Souto .Maior ( Domingos de Tavira) 3O2
Souto Maior (FVancisco ile Matos) 201

Souto Maior (Francisco Rebello) 2f>8

Souto Maior (Francisco de Tavira) 3Ô2
Souto Tenreiro (Bernardo do) 280
Souto Tenreiro (.Manuel João do) 280
Soveral (Bernardo da F'onseca do) 12

Soveral (Domingos da Fonseca) 24
Soveral (Francisco da F'onseca) 24
Soveral (João do) 1 2i 24, 2o3, 262
Soveral (João da Fonseca do) 12

Soveral ( .M.inuei do) 2t">2

.Soveral ( iM.ilias Goiíçidves) 2o3
Soveral (Miguel Moniz do) 281

Soveral de Ca&i|;IIo Branco (Miguel do) 2t)3
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Soveral de Figueiredo (João do) 354
Soveral de Figueiredo (Manuel do) 354
Siuart (Carlosi 2jõ
Sudorpe ( Jacome) 293
Sul (Francisco do) ãb
Sul (João do) 26
Susano (António Simões) 72
Susano (Manuel Simões) 72
Sutil (António) 46
Sutil (Francisco) 4t
Sutil (Joséi 4Ó
Sutil (Pedro Vaz) 270

T
Taborda (António)
Taborda ( Domingos Franco)
Taborda (Francisco) 349, 353, 365,
Taborda (João Rodrigues)
Taborda (José;

Taborda (Manuel)
Taborda da Costa ( Bernardo)
Tarejo (Domingos lie Barros»
Tarouco (Francisco Fernandes)
Tarouco Nogueira (Manuel)
TarracutO (Joao Correia)

Tavares (Alonso)
Tavares (António) 141,

Tavares (Amónio da Costa)
Tavares (António Gomes)
Tavares (l)ioni^iol

Tavares (Filipe)

Tavares (Fran.-isco)

Tax ares ( (jonçalo Lobo )

Tavares (Joao da Fonseca)
1 avarcs (José (

Tavares (Manuel) ^2, 347,
1 avares ( Manuel de Aguiar)
Tavares (Thomási
lavares de Carxalho (Afonso)
'lavares da Fonseca (Aleixoi 253,

Tavares da Fonseca (Álvaro)

1 avares da Fonseca (Francisco) 228,

'I avares Freire (Manuel»
Taxares Lcilno ( Manuel) ^ . . .

.

Tavares Leu • Itjno)

Tavares de Sa (GeralJo)
Taveira (Anio..io dw Brito)

laveira ( A.ilonio 1'imeniaj

'I aveira ilHjniingos l>ia<i

Taveira (Francisco Correia)
,

Taveira (1'edro)

Taveira de Amorim (.Manuel)

Taveira da Veiija ( Diogo i

T,i\ira Souto .Maior (Domingos dC'
l'.'\ :ra Souto .Maior (Francisco dei ....

1 d\ -ira ( .A '

1 ,i\or.i (, Teixeira de).
TaMir.idi - - Cereira dei

1 axora i\1.4ni/i.l dei
Tavfirj iM.hhiiI M"memile)...
Tavor.i ( I'-, Ir" K i < : .1 .!c)

1a\<.,., r , .. (.. ;' .. .!ci

I

1

itci,

365

246
368
3f.8

340

•-H
353

102

62
62
233
3*tl

3.57

33o
-3

1 12

34S

141

'79
207
aio

337
22Ó

42
28<i

2.<4

21(1

347
201

348

274
347

i.<

J2')

i33

353
320
3f>o

3t'.2

3<ií

'7'

34"
171

Teixeira (Nicolau ) . . „
Teixeira ( Paulo )

Teixeira ( Pedro 1 45, 87, 273,
Teixeira ( Pedro da Rocha )

Teixeira i Salvador 1

Teixeira (Sebastião) 35,
Teixeira de .\raujo ( António 1

Teixeira de .Azevedo (.\iUoniol
Teixeira Barbosa ( António)
Teixeira Barbosa (Inácio)

Teixeira Botelho (Domingos)
Teixeira Botelho (Gaspar )

Teixeira Cabral (Jerónimo)
Teixeira de (Carvalho ( .António)

Teixeira de Carvalho (Francisco) '

Teixeira de Carvalho (João)
Teixeira de Carvalho (Manuel)
Teixeira de (Carvalho ( Paulo )

Teixeira de (Coimbra (.Manuel)

Teixeira de Figueiredo (Francisco)
Teixeira Leiíe (Simão!
'leixeira de .Macedo (.Manuel)

Teixeira de .Magalhães ( Gaspar)
Teixeira de Magalhães ( .Manuel)

Teixeira de .Mendonça (.Manuel)

Teixeira de .Mesquita ( Francisco)
Teixeira de Moraes (António )

Teixeira de Novaes ( .António)

Teixeira de Novaes (Francisco)
1 eixeira Palha (Belchior) .

Teixeira Palha ( Jo;io)

Teixeiía Pinio (.Manuel)

Teixeira l<ebL'llo (l-rancisco)

T eixcira Hebello (Jerónimo) 20,

Teixeira Rebello (José)

Teixeira de Sampaio (.Amaro)
'1 eixeiía de Sampaio (Joaoi

Teixeira de Távora ( <2hristovam)
Teixeira de Távora (Pedro)
Teixeira da \'e)ga (.Manuel)

"Telles 1 António)
1 elles (António da Costa )

Telles (Baltasar)

Telles ( Bernardo Homem I

'Telles ((il.iuJio Homem)
Telles ( F''rancisco )

Telks (Fiancisco de Figueiredo) i

Telles (.Manuel»

1 elles ( Pedro Alvares)

Telles (l'ed o .Andrt-)

'Telles f Seb.ist au do (Jouto)

1 elles da Fonseca 1 Damião)
Telles de .Menezes (Diogo»
Tello (Amónio»
Tcllo l.obno (Anlonio).
TeiX'. ' ' ' -

1 eii<

I

'^9

3oo
i5o

'47
273
270

277
124

124
21 1

21 1

35 1

340
2f7
343
267
35

1

v<3^3
3i5

187
t.5

3o8
2<1

'44
2fo
2(".3

277

3^^
20
3o
.''o

iVi

t'pO

104

'94
3(io

i53

25 I

20I

33

1

33

1

i?«
3.-X

i53

321

281

79
21 1

353
2fi5

2'''5

.Ui

J I. Somo)

12. 2^3.

•meu).

... . . il, i2, Í'J,\J0, 10:, .<o4

1 ;

••

. ."-.. I.''4, ly\ J.vi.

mi[:c > ^:iiOl.

Tl» .

''?'," í • ^ "•' r '•

3oj 142



422 ÍNDICE DE NOMES DE PESSOAS

Thomé (Manuel) • 296
Tibao ( Inácio Marinho) 202

Timão (Agostinho) 48
Timão (Pedro) 60

Timão (Pedro Luis) õo

Timóteo Freire ( Paulo) 35q
Tinao Correia (Bento) 3o6
Tinoco (Belchior) 5o

Tinoco i^José Antunes) 841

Tinoco (José de Paiva) 341

Tinoco de Vasconcellos (Cosme) 367
Tisnado (António de Freitas) 227
Tisnado (Manuel de Freitas) 227
Toar (Inácio da Cunha de) 329
Toar (Manuel de) 199
Toar (Nuno Alvares de) 178
Toar Froes (Manuel de) 329
Torre (Diogo Vaz da) 35

1

Torres (António de) 41, 70, 222

Torres (Domingos da Silva 1 46
Torres (Francisco) 222

Torres (José de) 41
Torres (José Correia de) 219
Torres (Manuel de) 98
Torres (Manuel Fernandes) i3o

Torres (Manuel Ribeiro) 87
Torres (Manuel da Silva) 46
Torres (Miguel de) 222
Torres (Nuno de) 160

Torres (Pedro de) 40
Torres (Sebastião de) 317
Toscano (Jacinto) 16

Toscano (João) 16

Toscano Saro (João) 323

Toscano de Vasconcellos (João) 5i

Toscano de Vasconcellos (Manuel) 49
Toscano de Vasconcellos ( Silvério) 49
Touro (Francisco Gomes) 3 17

Tovar (Bartolomeu Alvares de) 178
Tovar (Jerónimo de) 3oo
Tovar Galvão (António de) 23

1

Tovar de Mello (Paulo de) 3oo
Travassos ( António) 20
Travassos (Diogo) 20
Travassos (João) 1 32, 292
Travassos (Manuel ) 2Q2
Travassos da Costa (João) i35

Travassos Pinheiro (Joãol 120, 126
Travassos Kibeiro (José/ 120
Travassos Velho (Manuel) 328
Travinca (António Zuzartc) 347
Travinca (Bartolomeu Alves) 347
Trigueiros (Domingos) 18

Trigueiros (Manuel) 46
Trigueiros de Castello Branco (Manuel) 3 10

Trinchão (Fernão da Cunha) 325
Trinchão (Vicente da (2unha) 325
Tristão (Brás da Costa) 98
Trozilhos (Manuel da Costa) Sg

V
Valdez (João 1 66
Valdez (Juliãoi 66
Valente (Agostinho) gi
Valente ( António) 292
Valente (Francisco Pinto) ... 72
Valente ( João) 226
Valente (Pedro) 45
Valente (Schaslião da Costa) 2í6
Valente da Oista i Joáoi 332
Valente da Ojsta (Pedro) ^5
Valente de Faria ( .António) 33o
Valente Mendes (Manuel) 2()6

Valente PeNtana ( Miçuel) 2iVi

Valle (Álvaro Cascllà do) 3^3
Valle (.Xntonio do) • .^7

Valle (.Xnionio de Andrada do) 366
Valle (Franciíco do) g6

Valle (Francisco Fernandes do)

Valle (Gaspar do)

Valle (Jerónimo do) 32,

Valle (Jerónimo de Andrada do)

Valle (João do) 66,

Valle (João Baptista do)

Valle ( Lourenço \'ogado do)

Valle (Luis Nunes do)

Valle ( Manuel do) 26,

Valle (Manuel José do)

Valle (.Manuel Quaresma do)

Valle (Pedro Lopes do)

Valle (Pedro Sodré do)
Valle (Rodrigo Soromenho do)
Valle (Thomé do) 34,
Valle (Vicente Vogado do)

Valle Fragoso (António do I

Valle da bilva (Diogo do)

Vandabar (Nicolau)

Vandre Boreht ( Nicolau)

Vangreve ( Leonardo)
Vangreve (Pedro)

Varas ( Francisco)
Varejão (Agostinho de Sequeira)
Varejão (António de Sequeira)
Varejão (Nicolau da F'onseca)

Varella (Diogo Gomes)
Varella (Domingos Soares)
Varella (João Rodrigues de Macedo)
Varella (Luis da Fonseca)
Varella (Manuel Cordeiro)
Varella (.Manuel Rodrigues)
Varella (Pedro) 197,
Varella (Rodrigo da Costa) .......

Varella (Rui Gomes)
Varella (Thomási
Varella de Almeida (Sebastião)

Varella Coelho (Manuel)
Vargas (António de)

Vargas (Baltasar Gonçalves)
Vargas (João da Silva de)

Vargas Garcez (José de)

Vargas de Mendonça (.Manuel de)

Vasconcellos (Aires da Silva de)

Vasconcellos ( Alexandre da Silva e)

Vasconcellos (.Vntonio de)

Vasconcellos (António (Àirdoso de)

Vasconcellos (António de Gouveia de)

Vasconcellos ( .António de Oliveira de)

Vasconcellos (António Soares de)

Vasconcellos (Cosme Tinoco dc)

Vasconcellos (Cipriano de Figueiredo)
Vasconcellos (F"rancisco de Gouveia de)

Vasconcellos (Gaspar Mendes de) 2o3,
Vasconcellos ( Gregório Guedes de)

Vasconcellos ( Jerónimo de )

Vasconcellos (João Toscano de)

Vasconcellos (José de Figueiredo de)

Vasconcellos (José Gomes de)

Vasconcellos (José da Silva de)

Vasconcellos (Luis Soares de)

Vasconcellos (Manuel Guedes de)

Vasconcellos (Manuel Pessoa dei

Vasconcellos ( Manuel Toscano de)

Vasconcellos (.Martim Dória de)

Vasconcellos (Serafim da Cunha de)

Vasconcellos (Silvério Toscano de)

Vasconcellos e Gamboa (José de).

Vasques ( Francisco )

Vasques (.Manuel Lopes)
Vasques ( Pedro)
Vaz (Amador)
Vaz (André) 2, 38, 44, 1 in,

Vaz (Domingos '5, 75, S4, 85, 100, 1 13, 12.',

Vaz ( Francisco) 3o,

Vaz (Gaspar) Cto,

Vaz (Gonçalo)
Vaz (I.O'ircnço)

Vaz (Luis).." ^ .

.

Vaz (.Manuel) 85, io<i, 137, i54,

244
81

36^
ii3

244
3(.8

81

37
29Ó
34

3o I

3oo
323
263
368
220
3o I

291

299
47
47
i5i

317
3t7

249
194

246
35

79
366

257
217
194

197
237
5o
35

143
203

íi
2()6

203
3i5

367

277

342
367
235

277
320

34Q
375
5i

235

317
26(1

342

349
259
4'.»

227
202

3t^
125

248

V,l
253
2i.i

107

87

7
109
i63

it>J
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Vaz (Martimi
Vaz ( Pedro) 44,
Vaz (Sebastião) 19, 90,
Vaz ( Vicente)

Vaz (Zuzarte) 149,
Vaz de Abreu (Pedro) ."

.

Vaz de Almeida (João I

Vaz de Almeida (Manuel)
Vaz Aranha (Franciscoí

Vaz de Azevedo ( Manuel )

Vaz Baião ( Paulo 1

Vaz Barbosa (Baltasar)

Vaz Barreto ( António) 2o5,

Vaz Boree» 1 Vicente)

Vaz de Carvalho (Gaspar)
Vaz de Carvalho ( Pedro)
Vaz de Casiello Branco ( Joãoj
Vaz Correia (Manuel)
Vaz Correia (Sebastião)

Vaz da Cunha ( Gonçalo)
Vaz Delicado ( Luis)

Vaz Ferreira ( Gonçalo)
Vaz Ferreira (Joãoi

Vaz Fidalgo (Nicolau)

Vaz Golias (João)

Vaz Golias 1 Manuel)
Vaz de Macedo (Manuel)
Vaz Mogeimas (Álvaro)

Vaz Moniz (Francisco) t»> 37,
Vaz Nogueira (Bartolomeu)
Vaz Pacheco ( Manuel)
Vaz de Paiva (João)

Vaz Pereira i Diogo» 180,

Vaz Pereira ( Luis 1

Vaz Pimentel , António)
\'as Pimentel ( Gaspar)
Vaz Pmto de Sousa i José )

Vaz Quciropa (Gonçalo)
Vaz Silvciros (António)
\'az de Sousa 1 António)
Vaz Sutil (Pedro)
Vaz da Torre (Diogo)
\'.i/ Ventura ( Diogo)
\cií;.i (André da)
Ntica I António da)
\'cii:a ( António Cardoso da 1

Veiga (B.ilt.i>nr da).

Veiga (Dioijri João Jj)
Veiga ( I )iogo T.iveira da)
Veiga (Domine' IS dai 10,
Veiga (Francisco da)
Veiga (Luis da)
Veiga ( Manuel da ) 328, i3o.

Veiga I Manuel da Mota da)
Veiga (Manuel Teixeira da)
Veiga I Marcelino da)
Veiga (Simão dai 24,

Veiga (1 home Alvare» da)
Wiiia !%.<_ me Maniich da)

Xnionio da)

Irnncisco da )

' (Bernardo dal
"*

• ( Lourenço da )

VeldáLO i(>rf^[>ar de Molína e)

Veiasco ( Manuel de)
Velho I Ai%.)ro)

VVIhr» (AnTnniri Moreim). ...••••

>).

\ cin'1 ' r ' r ,^ 1 ^. 't m\ .u» -

1

Velho (Franci<.<:'i Sfiiiri<.i

wn,,. I, ">\.

idngues) .

58

148
i3o
18

i54
23

7
7

99
134
i5

180

'%
i3

83
3io
58

87

321

3.7
219

2

10

10

IQ4

334
53

•47

3t)i

224

"?4
353

353

292
202
348
222

S?

2í|0

ii5

i58
336
3«io

i35
38'

261

261

336
36o
38

23o

190

i58

108

108

253
335

3

i3o

128

2o3

t
i63

•V

2<»3

lq6

3J5
Í2«

Velho (Manuel Vellosol
Velho (Pascoal Rodrigues) 100,

Velho (Pedro 1 3,

Velho I Pedro Moreira) 189,

Velho (Simão Ferreira)

Velho ( Thomãs Rodrigues )

Velho de Araújo (Fernão)
Velho de Carvalho ( Fernão)
Velho Ferreira (Jorge 1

Velho da Fonseca (Manuel)
Velho Frazão 1 Pedro 1

Velho Freire ( Manuel I

Velho de Lemos (Gaspar)
\'elho de Moraes (João )

Velho da Silva ( António 1

Velho da Silveira (Salvador)
Velho Soares ( .Manuel )

Vellcz (.Manuel)

Velloso ( Alberto )

Velloso (Alexandre Soares)
Velloso (Diogo)
Velloso (Fagundo de Almeida)
Velloso ( Francisco )

Velloso ( Francisco de Almada)
Velloso (Gregório Soares)
Velloso ) João 1 73,

Velloso ( João Ferreira)

Velloso (Jorge Neto I

Velloso (José Nunes)
Velloso (Luis de .Moraes)

\'elloso Cabral (Domingos)
Velloso Cabral ( Manuel) 240,
\'elloso de Gouveia (Francisco)
Velloso de .Magalhães (.António)

Velloso Velho ( António)
Velloso Velho (Manuel)
Ventura ( Diogo Vaz) . .

Varregoso (.André )

Varregoso (Matias)

Vianna (Francisco Rodrigues)
Vianna ( Manuel Pires)

Vianna (Pedro .Alves)

Vianna Lobo (André)
Vianna Lobo (Luis de)
Vicente ( Fslevam )

Vicente ((jaspar)

Vicente ( loao)

Vicente (.Manuel) lóo,

Vice.ite ( Mntheus)
\'içoso ( loaoi

Viçoso C.ibrcira ( Joao^
Victorio (Pedro)
Vidal (Estevam)
Vidal (João Lopes)
Vidal (Salvador Lopes)
Videira (Domingos Mexia de)
Vidc'f ' \I. »i . I Franciscoí
Vidi. 1 (António)
Vidi^ ~ _ Jo (Francisco)
Viegas 1 Gabriel)

Megas (losc)

Viei:as (Manuel) içif, i53,

Viegas (Manuel Gomes) ."

Viegas de Barros (Manuel)
Viegas da (Losta (António)
Viegas Freire ( Fernão)
Vieira (António) 3, 1 10, 145,
Vieira ( Baltasar)

Vieira (Bento)

Vieira (Duarte)
Vieira 1 Francisco) 3o, 102, 1 20, 2 11 , 236,
Vici' ' :-co da Cruf)
Vier •

I AOy
Vltll.i I* l'in>..iiO)

Vieira (Gonçalo Martin'-
^-

' -Sa,

10 Correia) .

00
12H

121

235

'9
109
25Õ
238
161

188

188

3.4
'73

240
327

3

80
i34

£
290
229
53

2QO
221
2f|0

207
22Q
I2&
368
241
2 58
200
343
i5o
i5o

'^
32tJ

32t.

207
342
192
2ir.

246
3i8

•Ú
'"»

'«M
25K
I.K

43

",'"

2»)5

265
3i

3i

35q
359
20
|65

34«
i53

H<5

20

237
i.-k)

262

87
I2Q
253

i3a

74
22q
3i}

u6
2ÒS
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Vieira (João Barreto i 107
Vieira (Joáo Neto i jb
Vieira ( Julião 1 3o2
Vieira (Manuel) 104, 170
Vieira (Marcos Francês) 2 j5
Vieira (Martim Coelho) 249
Vieira (Pedro) 87, i32
Vieira (Roque ) 61, 276
Vieira (Ruii 211
Vieira (Sebastião) 40
\'ieira ( Simão) 104
Vieira de Araújo (António ) 270
Vieira de Araújo (Baltasar) 270
Vieira Biscainho (Pedro) 196
Vieira Cardoso ( Inácio) 29
Vieira de Carvalho (João) 83
Vieira de Carvalho (Sebastião) 83
Vieira de Castro (Sebastião) 355
\'ieira da P"onseca (Baltasar) 219, 3oo
Vieira da Fonseca (Francisco) 3oo
Vieiía Gameiro (Joáo) 265
\'ieira de Jesus (Manuel) 74
\'ieira Machado (João) 164
Vieira Machado (Lourenço) 219
Vieira Manso (Francisco) 304
Vieira de Mesquita (Lucas) 276
Vieira Peixoto (Baltasar) 17S
Vieira Pinto 1 Sebastião) 355
Vieira Portugal (Francisco) 80
Vieira Portugal (João).. 80
\'ieira da Rocha (Manuel) 53
Vieira da Silva (José) 3o2
Vieira da Silva (Pedro) 25

1

Vieira Soares (Bento) iq
\'ieira de Sousa (António) 27
Vieira de Sousa (João ) 27
\'ilhena (Estevam Casella de) 3i i

Vilhena (Francisco de Brito de) 75
Villarinho (João Lopes) 358
\'illarinho (João Rodrigues) iõ8
Villas Boas (António de) 3oi, 35o
\"illas Boas (António Monteiro) 280
Villas Boas (João Lopes) 3o'i

Villas Boas ( Joáo Monteiro) 289
Villas Boas (Manuel António) 24
Villas Boas Furtado (Gabriel de) i(j

Villas Boas Ribeiro (Theotonioj 35o
Villas Boas Rocha (Jacome) 40
Villela (Domingos Marques) 168
Villela (João) 128
Vinha (João da ) 353
Vintemiglia (António Maria) 49
Vintemiglia (Domingos de Conti) 49
Vivas de Carvalho (João) 127
Viveiros de Carvalho (João de) 52
Vogado (António) 54
Vogado ( Luis) • 32
Vogado ( Vicente ) 333
Vogado Amado (Lucas) 8
Vogado do Valle ( Lourenço) 368
Vogado do Valle (Vicente) 368

X
Xará (Manuel Soares) 323
Xará Ravasco ( Christovam) 356
Ximenes ( Manuel ) 209
Ximenes Rosa (Manuel) 260
Ximenes Rosa (Simão) 2Ó9

Z
Zuzarte (António) 114
Zuzarte ( Belchior de Campos) 32Õ
Zuzarte (Francisco) 76
Zuzarte (João de Campos) 326
Zuzarte (Jorge) 327
Zuzarte (Luis Ferreira) 243
Zuzarte (.Manuel) .66, 114
Zuzarte (Sebastião Soares) 35
Zuzarte de Carvalho ( Domingos) 66
Zuzarte Pedro ( Manuel ) 76
Zuzarte de Santa Maria (^Manuel) 193
Zuzarte Travinca (António) 347

. «
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Ahbaças, Villa Real 8i,

Abbaiie iSnnta Maria de)
Ahiul, Pombal 179, 200, 294,
Ahorim, liarcellos '. '

.

.

Abrantes, 2, 82,83, iSo, 132, 160,304,209, 226,291,
Abrigada

'
."

."
.

.

Abrunhosa, Viseu

Açores 140,
Au'iaiia, Esgueira
Au i.i'> Bias Esgueira i5,

Au j.is Frias 67,
Al lar (Villa de| 11,

Acuiar da Meira
Auuiar de Sousa, Pnrin
Aguieira ( Logar de). Esgueira
Ai;'Mla (sici

Ali.ir.i

A '. «5, 16, 26, 3o, 34, 35, 5o, 108 a lio, i3o,

A 1 58, 222,

Alc.ibids.>.he. Cascaes 92,
Alcácer do Sal 40, 212,
Alcaço\ as 37, 98, 2 14,

Alcaide 27,

A'
A 54,181,193,194.210,319,
Ak.mm)' l'> • 140,

Alcobaça, 8,24,25,40, 58. oi,o3, 1 18. 142, i5i. i3fi,

i'ii, 171. 179,213. 218, 224. 236,246,257,288,290,
AlcobíK a ^Santa Catarína de)
Alcochete t 9,
Alcoentre 27,
Ak nfr;t

N . Leiria

Rispo.
.111,248,

SeluKil. . ).,, f<S, tf.2.

lia Mcrccana 2, 91, 175,

do Ribatejo 114, 1 1 5,

Cabo
I Teixeira, Guarda.

I)-

A,,,,,

10. 3o, 35. 40, 42, 5a, 55 • 58, 68, Ro. o?.
'^1. i3<í, 142, 143, t52, (9i, 16a, i83,

:. 253, 2«'<0, 2*18, J9R, 307.

168
I4S

2.k8

3òfi

341
38

io3

35i

223
21

182

257
34».

3i5

'4«

85

34
210
334

ã
262

342
86
33o

iM

359
212
io6
226
io3

342
227
í7«

48
226
232
285

a6^
1K8

326

JJ4
»»4

4.'

Alpodres 23, 5 1, 53, 121

Alijoso 114, 166

AlViandra 12, 47, 49. 184, 36i

Alhos Vedros 6, id, 1S9, 104, 276
Aljubarrota, 2, 8, <">4, 5 1, 53,96, io3, log, 130, i.u,

141. i5s . 281

Aljustrel 1 3í<

Almada, (j, 8, 25, 34, 3o, 43, 4?, 5o, 52, 54, 57. 74, 7S,

01, 101. I H», 121. 127, i3o. i32, i33, 180, 181, i»5,

"1S7. 245, 23o, 2X1, 283, 2S5, 326, 340 348
Almalapucs, Coimbra 46
Almeii im 88, 337
Almodovar i56, 33

1

Almoster 29, 66, 6-, 129
Alpalhão 'i3»>, 186, 27Õ
Alpedrinha 144
Alpendurada (S. João de), Porto 20
Alpiarça 28
Alva , , 1 26

Alvações do Cori?o 1 5^
Alvaiázere 3o<>

Alvalade i36

Alvarenga 08
Alvares 4, 168

Álvaro (Villa de) 178
Alvellos

Alverca 2,

Alvito 317, 342,

Alvor
Alvominha 236,

Amarante, 32, 3o, 109, 179, 182, 189, 223, 242, 339,
Ame.il. Torres Vedras ."

Ameixoeira 70,
Amieira 225,

Amora 91, 283,

Amoreira, Óbidos 90, 167,

An.\dia 84,
Ancede
Anciães
Ancião a3o, 294, 3oi,

Anpeia 27,
Anpola 364,
Angra do Hcroi<.m>i . .

Anriadc. I^imrí-n
> \: .de) 80,

•.ia \, Lisboa ..ia, 81, io(>,

A..

Ar.
Artí^-

los), Pnnie de Lima

365

i33

35o

160

266
340
2a8

3a7

'*2
3i8
3qa
365
a6o
118

364
280
88

352
ia3

33?
«4»
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Arcos de Valle de Vez, 1 5, So, 1 26,
1 44, 1

73, 1 85, 1 90,

212, 216, 220, 227, 228, 270, 282, 295, 320, 33o,

333, 33õ, 341

Arcozello 5, 245,

Arègos 17, 03, 201, 2o3, 2S7, 289, 3o5, 314,

Aregos (São Romão de)

Armamar
Aróes (Peia) ^

Arouca, 7, 17, 19, 20, 23, 26, 28, 32, 35, 73, 75, 78,

90, 100, 102, io(), 123, 2o5, 206, 217

Arrancada 4'>

Arranhados (Villa de) • • •

Arraiollos 121, 1 3o,

Arreigada
Arrifana 36, 68, 330,

Arrifana (Santa Maria dei 332,

Arrifana de Sousa 12, 19, 02,
Arronches 2ÕU,

Arrongel ;••;
Arruda, i'., 3i, 41, 45, 54, i3o, iSi, 218, 253, 273,

2S1, 290
Arvore (S. Martinho de), Coimbra
Asseiceira

Atalaia 4. >8g,

Atouguia 1 5, 18, 46, 67, 199, 223, 23 1, 25o,

Atouguia da f^alcia 36, 180,

Atouguinha, Tí/Zj do Conde
Aveií-as 20, 107, 123, 148,

Aveiras de Cima 194,

Aveiro, 6, 20, 21, 24, 3o, 40, 44, 97, 101, 11 3, 11 5,

123, 124, i3o, i5i, i54, i55, 166, 177. 198,207, 208,

211, 222, 226, 25^, 260, 264, 26.S, 304. 3 10, 3 16,

3iS, 323

Avellar
Avellãs de Caminho
Avis 48, io5, 1

1

1 , 384,

Azambujeira 62,

Azambuja, 33, 64, i35, 144, 147, 148, 189, 282, 344,

Azeitão, 28, 63, 127, i3i, 187, 199, 237, 238, 246,

258, 261 1, 280, 295, 33o •

Azere 83,

Azèvo
Azinhaga
Azoeira
Azoes (São Paio de)

.

Azoia de Baixo 1 22, 1 35,

Azurara 29, 97,
Azurara da Beira, IVjeii 221,

B
Bacellar, Ribeira de Pena
fíahia 276,

Baião 39, 65, 76, io5, i5o, 167, 187,

Bairradas, Figueiró
Baltar

lianaias, Guimarães
Barbuta (Aldeia da(, Porto

Barca, Coimbra
Barcarena 94> 95)

Barcellór, Índia

Barcellos, 8, 16, 17, 34, 35, 43, 44, 4('>, 66, 77, 83, 1 17,

123, 126, 140, 141, 145 a 149, 162, 169,182. 183,265,

21)4, 3o I, 3o4, 309, 362, 3Ò4
Barrai

Barreiro, 90, 109, i52, io5, 197, 2o5, 217, 220, 255,

Fiarro, Lamego
Barroso, Monte Alegre
Basto. Braga 9, 47, 48, ôi,

Batalii.i 37, 53, 72, i3i, i38,

Beco, Domes -.

Bccn, Sosa
Beira 24.

•Beja 2, 8, 24, 5 1, 5ii, (>\ 273, 3 12, 3 16,

líelcm 122, 148,21:), 235, 256,

Bellas

Bcmfeita
líemfica 2, 73, 87, 03, 94,
Bemposta '. .. 10,

^47
364
35

1

3o5
221

29

229
320

367
261

223

341

345
23 l

277
94

340
72

9
I()0

307
4''

36o
33o

027
2(36

47
3.4
.92

oOl

33

1

175

235
i>4

101

162

149
23 1

264

77
j5i>

3o8
«5

278
89

2<|2

3^5
3o3
63

366

243
I

349
! I

iq5

3io
.40

273
16

101

322

27<)

I4S

102

I 12

ii3

Bemviver 20, 52, 55, 146, 209. 244,
Benavente 21, 26, 47, 49, 54, 249,
Bertiandos
Besteiros

Biscaia

Bobadella 24, 38,

Boivães (São Miguel do),lVíj»i)ij

Bolas (Logar de)

Bombarral
Borba 127, i3i, i52, 238, 248, 262, 292,

Borgens, Bragança
Boiao, Coimbra
Bouro, Donies
Bouzende, Bragança
Braga, 3, 20, 3i, 36. 52, 78, 80, 90, 98, 108, 12!>, i35,

144, 145, i53, 157, 160, 164, 166, 170, i83, 195,

202, 221, 244, 253, 2.S3, 287, 3o4, 3o8, 3i3, 319,

338, 340, 341, 343, 359, 36 1, 363

Bragança 27, 100, 107, i36, 07, 192, 217,

Bra.icas, Leiria

Brasil 23, 25, 249, 292,
Britello (São Pedro de), Guimarães
Britiande, Lamego 1 36,

Bucellas 89, 107, 204,

Buualhos

c
Cabanas de Torre, Alemqiier
Cabeceiras de Basto 171, 180, 2i3, 2 19,

Cabeço de Vide, Portalegre
Cabo Verde
Cabreiros, Barcellos

Cadafaes, Alemquer
C^adaval, 3,4, 5, 18, 52,63,84, '02, 139,248,250,251,
Caldas 1 34, 197,
Caldas da Rainha 36,

Calváo, Vagos
Calvinos, Thomar
Camaraie 4> 5o, 91, mS, 09, 182, 204,

Caminha 20, 121, 2 36, 238. 267,

Campanhã
Campo Maior 24, 3i, G5, 80, i85, 264, 287,

Campo de Ourique
Canavezes 5o,

Canellas, Lamego
Cannas de Senhorim 3i, 232, 262,

Caparica 81,91, i85,

Capella ( Logar da), Monção
Carapinheira
Carapito. Guarda
Carcavellos
Cardigos (\'illa Nova de)

Carelmam (Cidade de I

Caria 178. 245,

Carnide 95, 144,

Carnota _.

Carrapichana, Linhares
Carrascal, Aljubarrota

Carrasqueira
Carrazedo, Basto
Carregal
Cartaxo i, 10, 47, 120,

Carvalhal, Óbidos 41, 63, 1(14, 262,

Carvalho, Coimbra 17,

Carvoeira, Torres Vedras
Casa Nova, Guimarães
Casaes, Alemquer
Casal, Guarda
Casal, Villa i\ova

Casal da Madeira, Santarém ._

Cascaes, 6, 92, 94, 157, 169, 178, 194, 207, 216, 233,

239, 290
Casevel
Castainço 34,

Castanheira (Villa da) 10, 91, 1/3, 249, 263, 278,

286, 287, 295, 354 '.

Castaviços '.
.

.

Castella

JOO
2C|6

341
2lU

i35

22 3

191

148

107
38

273

367
224
i33

345
234
227
302

1 10

86
3ii

255
148

141

35

365

3.9
'J2

00
256

i58

3i5

276
364
5I

354
219
192
IQI

b
302
323

304
160

i55

'OZ
io3

245

274
279
I 13

(I9

161

234
102

128

35o

186

355
161

246
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Castellães, Guimarães
Castello Branco, 04, 119, 220, 223, 23i, 245, 260,

321,338 .'

Castello Novo 3i,

Castello Rodrigo 34, 56, i?i,

Castello de Vide, »J2, 111, 110, i2<"), 127, i4<'i, 223,

2ÍQ, 24i<, 2Ó1

<2astêndo de Penalva
(lastro Marim 4S,

Castro Verde . .
.•

Castro \'icenie (Villa de)

Calejai, Lisboa
Ceia ». . O2, 1 17, it">3, 28Ó, 292,
Ceissa. Ourem
Cella, Alcobaça 24, 25, 3o, ifVj,

Celorico, 17, 18, 21, 71, 121, 147. i52, 207, 224, 240,
241.331

Celorico de Rasto 29. 1 13, 234, 2<;»3,

Celorico da Beira J . 1 8S. 207, 25S,

Cenas, Ponie Ja Barca
Cercal, Cadaval 18,

Cercoso. Coimbra
Certa.. . .í<i), 1Õ8, 199, 209, 214, 230, 232, 263, 282,

Cer^a ' '.

Ceuta
Cezimbra 207,
< ^hacim 3o,

C!. iniusca 44, 53, 73, 229,
<. .'> de Couce '..

(,li.'iij de MenJas
Charne»;.! il.o^ar da). Ourem 52,

(Charneca (S.io Bartolomeu da), 22, 5", 120, i55,

<.h,i> (Villa das) ".

Chasim ( Santa Uvaia de ), Gallija
Chaves, 11, 35, 44, 90, 101, 112, 128, 147, 149, 162,

Klí', 225, 23 I, 270, 280, 322
Chêlleiros

<;hina

Cintra, 5, 11, 57, 62. 70, 83, 95 11 5, 122, i5i, 154,

i55, 193, 2o»>, 274, 277, 31S, 345
Cochim 23, i36, 141, 19Ô, 206, 2i3,

(^jiiceira

(;'.imbra, 9, 16, 19, 21 a 23, 32, 4t>, 49, 56, 58, 60,
' N 'J9< "i» 7*'i 77. 5?^ '^'i ^' '.'"• 102, io3, 1 12, 1 16,

117, 127. 134, i35, 139, 144, i5q, i5i, i5õ, 159,

i63, 164, ii^-S, I70, 172, 174, 191, 2o3, 204, 209,

210, 21 1, 214, 23.S a 240, 252, 263, 264, 2(V), 277,
202, 3o2, 3oN, 3(>9, 3i2, 3i7, 3i9, 33+, 336, 341,

345, 349. 352, 358, 3<'.i , 36j, 3ó8
Coina.. .'

i3i,
< loja

C"il.ires 81, 83, 176, 188, 197, 220,
<

:
-^--Ta, (Jbidos.

i58

36«',

294

3<o
28
i83

23 I

320
1 10

358
265

359

353
33 1

353
i83
3o

"44
322

.78
102

232
265
288
2l8
123

194
103

16

101

356
f|2

38

337
218
128

i-Nova
^ foniemár-o- Velho .

«.•tov, Leiria 35,
< " I js. Linhares l3, 209,
í.ortu.i. /' "-.'-':• .'.

<:^.-r ,-
.

/';-;',. /

• Linhares
' 71» ' 7". »75, 314, 358,

<,<>íveifa

í>)rvo, Miranda do Corvo
<^oura 14, a3, 83, qô, 145, 195,
Cniito íl oaar do). L/niriçal ' 3i .5,

' ' 'ri. Chaves
' liraca
'

' -to

' 'ca
. 9,;<i,i5o,i27,iSi,i65,266,3ii,

<>.ito oa, 166,
Criz (Logar dai. Coimbra. •

í".uha y
<' 'mH'.. tlaiSn

-«T I»,
' .7 i/rres Vedrat

36q
369
163

235
35o

3

io3

328

309
37t>

353
36o
161

262

326
3t8
33 1

36t

207
i83

331

167

104
333
fil

47
-ii

I'"

Darque 242
Dolim 3 16

Dornellas, Guarda 145

Domes 273
Dunquerque 265

E
Ega (Villa de) 264,325, 356
Eirado. Guimarães - i63
Eixo, Aveiro 3 11

,

36o
Elvas, 7, 23, 3o, 32. 36, 40, 43, 5o, 69, 71,93, 2o5,

210, 225, 237, 25o. 257, 272, 273, 278, 270, 286,

289, 3i i_. 321. 327, 332, 337, 356 ".

.36o

Ensade. Vianna 3 1

1

Entre Homem e Cavado (São Lourenço de).. 33, 356
Eiitre-os-Rios '

12

Enxara do Bispo, 02, 107, 129, 217, 244, 254, 282, 283
Ermello, IV//.1 Real 124, 1.^3

Ermigeira. Torres Vedras iIj3

Ermio (Lopar dei, LoujiJ 347
Ervedal 4S
Ervedosa 26

Escalháo 294
Esgueira, i5, 21,80, 88, 142, 190. 204, 223, 245, 3o2, 3t)o

Espinhal 1 3. 14. 126, 137, 1 55, 243
Espinhosa 236
Esposende 35o
Ksihcr, Vi^eu 2«J2

Estremoz 1, i5, 61, 2q3, 322
Évora, 4, 1 1, 16, 19, 24, 2('i, 3n, 33, 37, 38, 42, 5o, 3i,

52, 55, 59, 61, lóo, 1 1 1, 126, 128, 137, 142, i63, 172,

177, KK». 200, 204, 210, 222, 224, 242, 247, 2t)3,

270, 2Sn, 2gi, 2o3, 307, 3io, 3i2, 3i3, 314. 325,
328. 3.35, 353 357

Évora de Alcobaça 66. 102. i^i\ 3io

1''

Facha (Santo Estevam da)
Facha ( São Miguel da)

Fale i65,

Faia, Guarda 56, 1 33,

Faial (Ilha dci 5, 61, 129,
Fail, Vi^eu

Fareláes ( Couto de I

Farmclla, Esgueira
Farminh.io, l ifcu

Faro 14, 61, 1 18, 335, 238, 25o, 286,

Fátima, Santarém
Favaios
Feira, 6, 8, 10. 18, 71, io3, 108, 127, 128, 139, iSj,

160. 193, 256, 3o4, 3i I, 3i3, 338, 341
'

Felgueiras 20S, 222,

Ferreira 94, 106, i38, 147,
Ferreirim
Ferreiros, Esgueira 63, 144, 210,
Ferreiros de Tendaes,Ví;('u 32,

Ferro (Logar dm, (Covilhã

Fervorim. /'inhet

Fetacs, Lisboa
Fiáes, Irancoso ....

Fiáes do Kio, Afnntatepre ....

Figueira ....

Figueiras .... ....

Figucini.lMfii 85,
Fiuuciro da Granja
I .lo.« Vinhos, 3, 10, lo.t, i?»7, i8<>,233, 375,

1-M--
l->mtc Arcada
I ,.„T^ .1,, i^ouro, Lisboa.

247.

.28,31,

344
140

207
272
2b8

104
QO
88

?-
3oS

146
200

2t)«>

i<36

21

63

348
21

320
62
33 1

165

268
263

547
•7'

iro
265

106

38q
m5
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Fradellos (Santa Leocadia de)

,

Fradellos ( São Martinho de) . .

.

Kragoas, Viseu

Freches
• 3o7,

Freixial '7.

Freixinho, Viseu

Freixiosa

Freixo, Pinhel ' " i

Freixo de Espada á Cinta

Freixo de Numão, Guarda
Friellas

Fronteira ^4, 5o, 122, 242,

Frossos, Aveiro
K'unchai

Fundão i38, 35o,

Gafete, Crato
Gaia •

Gallegos, Bra^a 9^'

Galliza ( São Tiago da)

Gallizes, Coimbra
Galv
Gandute
Ga rate, Feira
Gavião, Barceltos

Gieira.

Goa, 82, io5, iSy, 148, 174, 182, 184, 191,2063208,

228, 232, 236, 254, 25S, 267, 290, 3i5 •_.

Góes 56, 84, 85, 147, 192, 340, 353, 365,

Gollegá 27, 43, 52, 123, 19S, 279,

Gouvães _•

Gouveia, 3, 23, 44, 46, 107, 1 12, 1 15, 1 16, 169, 17b,

178, 188, 206, 208, 2i3, 222, 252, 256, 277, 3oo,

Graciosa (Ilha) 89, i65,

Graculhirigues, França
Gradil

Grândola •_•_

(iranja i23, i56,

Granja de Alpriate

Granjal
Grão Pará
Gravóes
Guaes, Barcellos .•••.•
Guarda, 22, 35, 48, 90, 110, i32, i33, 147, 164, i65,

188, 211, 234, 258, 2Õ9, 272, 334, 337, 339, 345,

Cueiros (São Pedro de;, Parlo
Guelhada, Viseu • •

Guimarães, 2, 10, 17, 22. 29, 3i, 32, 40, 5o, 5j, 58,

68, 78, 79, 81 , 82, 84, 88 a 90, 108 a 1 10, 1 1<), 1 18.

120, 122, 124, 125, 129, i32, i33, i38, 143, 145, 07,
l58, i63, 167, 170, 182, i83, i85, 187, 102, ig3, 197,

212. 222, 228, 220, 234, 236, 239, 25B, 260, 285,

3o2, 3o3, 3i3. 3i6, 3i7, 326, 338, 357, 339

Guimieira (^São Tiago de), Ponte de Lima
Gui»ande, Barcellos

169
126

149
191

3io

1Õ4
221

275

347
63

88
3i3
1 13

1

1

354

92
295
320
lOI

240
i3o

121

160

83
25

363

368
366
l32

355
228
3oo
iSÒ

J26
3io
216

326
164
35

367
()2

•37

364
3io

Idanha-a-Nova 32

1

Icreja Nova, Cintra <t5

Ilha Terceira iSi

Ilhalvo, Alemguer 70
Ílhavo 3o

índia, 174, 177 a 179, 182, 184, i85, 194, 193 a 19S,

20C), 204 a 2(y>, 2ÕS, 212, 2i3, 218, 224, 223, 228,

235, 2JÕ, iM), 240, 241, 243, 245, 254, 255, 258,

25q, 261 a 204, 267, 2Õ8, 270, 282, 286, 288, 289,
3ofi. 3i5, 336,302

'. 363

Inlias, Viseu 79, 168

Insua, Castendo de Penalva • 28

Junqueira 32 1 , 3a8
Junqueira, Coimbra 277

Labrogo (Santa .Maria dei.

Ladeiro, Viseu

Lafões, Anciães
Lage.
Lagoa ( Villa da)
Lagos, i32, i53, i55, 2o5, 247, 251, 292, 323, 324,

33o
Lamas, Guimarães
Lamego, 5, 6, 7, 11, 12, 25, 29. 33, 42, 44, 55, 75,

79, 100, 104, 1 18, i2i, i33, I j6, 145, i6i, 162, 172,

17S, 186, 197, 200, 210, 211, 218, 219,227, 2.'>l,

240, 245, 249, 255, 256, 260, 261, 262, 275, 278,

287, 299, 3o5, 3o7, 3o8, 314, 32 1, 325, 332, 340,

346, 3.->
1 , 352, 357

.

Landim (Santa Maria de), Barcellos 146,

Lanhosa, Gumiarães
Lanhoso 82, 1 32, 1 5o, 170,

3"7

Lapas
Lavos, Montemár-o- Velho
Lavra, Évora
Lavradio, Alhos Vedros 6, 37,

Lazarim 25, 104,

Leça, Porto • •

Leiria, 35, 53. 65, io3, 111, 112, 1 15, 117, i33, iSo,

140, iq6, 211, l^J, 25i, 252, 257, 258, 269, 28S,

290, 2g3, 3 10, 3ib, 325, 338, 339
Leomil
Linhares, 23, 28, 33, 42, 107, 209, 217, 228, 208, 284,

353.

Linho 83,

Lishoa, 1 a i5, 17 a 25, 27, 28, 3o a )o3, io5, a iSj,

i3i) a 206, 208 a 221, 225 a 246, 248 a 25<>, 258

a 277, 279 a 346, 348, 35 1 a 353, 355, 357 •"* 362,

364, 365, 367 a

Lisboa (Nossa Senhora da Luz) 4<'i,

Lisboa (S.-ío Sebastião da Pedreira) 3,

Lisboa (S,-io Quintino)
Lobclhe, Azurara
Lobrigos, Penaguião
Loire, França
Loivos, Montalegre
Lomba ( Sao Pedro da)

Longa, Viseu

Lordello, Villa Real
Lorvão 10,

Loulé 14, 27. 75, i54, 197, 247,

Loureiro, Povos •

Loures 27, 44, 98, 1 5;

,

Louriçal.. . 120, 3i5, 3i8,

Louriçal, ('oimbra
Louriçal, Montemór-o- Velho

Louriçal, Sao Vicente da Beira
Louriíihá 43, 47, 68, 90, 9a, ic6, 210, 219,

Lourisão {sic)

Lousada, Guimarães
Louzã 7, 45, 80, 94, 184, 225, 270, 3 14, 347,
Lumiar '

76, 89, 1 19, i34, 194,

Luz (Nossa Senhora da), Lisboa 46,

365
265

145

367
04
3o

3i3

27<>

io5

265

J42

17

36o
ii5

369
270

?

Í2\

29
283
6..

107

3i5

47
lOo
82

279
i3i

ltÍ4

365

1 12

77
297
127
i63
3("k)

28S
276

Maçada, Villa Real 7?<

Mayal do Chão, Celorico 71

Macedo, Chaves n
Maceira, Feira 4
Macheai, Torres Vedras 27»
Machede (Nossa Senhora de), Évora 3io

Macieira ( Villa da) 1

3

Macieira, Coura 83

.Macores, Torre de Moncorvo 5»

Madeira (Ilha da) 101, 353

Madrid 3o7, 33^
Mafra 19,9a, 14»»

Maiorca (Couto de), Monlemór-o- Velho 3 1, 111

Málaga '.
.

• SaS

Malhou, Alcanede 210
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.Malrosca. Sjntjrem
Mamarrosa, Oliveir.i do Bairro
Marmelleiro, Guarda
•Marvão 142,

-Mascarenhas, Miraudellj
.Mascate 58,

.Mata, Cintra
Maiacaes 2O, 28,

.Mato/.inhos 269, 354,

Atazagão 45, 14»!, 2to, 218, Í27, 233, 335, 365,

Mealhada ni. 21,

Meãs, Slonícmòr-o- Velho

Meda
Meirelles, Porto
Meleaço 73 93, 202, 25y, 334, 338. 355,

.Mello (l.opar dei. Gouveia 1 13,

Mendiga. Porto de M'/s

.Merccana Ó4.

Alertola 35.

.Mesáo Krio 23,

.Me>quitella, Linhares 175. 217, 274,

.Messeiana

MiJões (S. -Salvador de). Parlo
Milharado, Lisboa 118,

.Miomaes, Areí^os

Miranda 171, 172, 244.
Miranda do Corvo 70, 140, 2112,

íMirandclla 77, 142, 202,

.Miras, Resende
Misarella, í/ujri.i

Modelí), Óbidos
Mf)ê>, Viseu . . 21),

.Moyadf.uro ^ ' ii3i,9[j, 357,

.Mojjueiroes, Viseu

Moimenta 45,
.Moimenta, Rraizança
.Moimenta, Cmti^ci.i

.Moimenta d.i HtÉra

.Moita

Moledo, Óbidos i^, f'N

.Moledo. Viseu

.Mombaça

.Monção 29, 47, õi, 70, 87, 1 19, 192, 217, 239,
Mon^.hiqiic

Moncorvo 43, 2t'>5,

.Monforte
1 74, 182, 2fj3,

MontV.rie do .Memiepo
Mnn^.inlo Ô2, 1411, 172, 2.34, 281, 3l5,

Monsaraz 58, 1 1 1. 2o5,
Monl;ili.i;re, 18, 20, 27, 41, <''2,72, 91, 107, 141, 148,

i''>i, im5

Monte, Guwiar.íts .

Mime <^oro isic)

.Montclcjnuo 87, 1 1 5, iii*,

.Montem ir-o-.Novo ... 1 1, 4a, So, 73, 244, 24'"», 2<i3,

.Montem ir o-Vtlho. it'«, 3o, 55, 114, 111, 112, i.>2,

i53. i5<'>, i<)i, i'/i, 2Õ3, 2Õ7, 3io, 317, 324, 3í5,
34H, 357...-....:

Morcir.i

.Moreira de Rei

.Morl.Tvi.m. Almada
Moru.ide. Montalegre
.^l'•rtaBl)a Soo,
Mos. 1'mpu

.^losell'i>. Viseu

.Mr)stciro, ViteiL

Moura ... 58, 147, 2S4, ífio, 285, 280. 2q5, 3i i, 3a3,

M .185. i'if'.. 257,
-^áo.Martinholle).ViMW, 1 io.255. 2i»<»,3o7,

'»i'l»'

MiiKuicrae»

M. - ..»3<»,

,Mi.^

Na'.ã c,,, 1 1'', 208,

".39»

79
21 I

1 10

3ÕÍ

142
2Ô2
206

,?>
033
368
88

2(-.7

358

2,4

220
253
202
280

327
iii6

"-'4

63
2S4
3fi(j

302

29Õ
104

272
3o<i

3t'jí;

i53

203

192
2 32

43
lN|

167

3oo
32 i

240
48

3o5

284
22<J

3lQ

273

280

«7
3t")

2'X)

364

363

366
23t

320
3..*

a>'8

afit

363

355
lia

347

Negrellos 14, 125, 243, 25i
Nesperal, Certa fté

Nine (Santa Maria de), Barcellos 117
Ni/a i32, i(>o

Nogueira 23
Nogueira, Ceia 117
Nogueira (Sáo Christovam de), Viseu 229
Nciosa n 3
Novaes (São Sim.ío de), Barcellos 140

O
Óbidos, 2, 37, t»9, 72,87, rtn,>^ III, iiõ, ii3, i3o,

140, 164, 11)7, 20I, 228; 237, 2Ó3, 2Õ7, 272, 279,
2Nj, 2M(;, 287, 3oo, 3oS, 35o 35i

Odivellas 100
Oeiras 58, 35i
Ois de Bai.\o, Coimbra 38
Olalhas, Thomar iqi

Olivaes 1 12, ii3, 122, 128, 171, 3ot>

Oliveira 3^
Oliveira (Nossa Senhora da). Torres Vedras 04
Oliveira (S.inia .Maria de). Arcos de Valle de Vej, 220
Oliveira, Viseu 20, 44
< )liveira de .Vzemeis ô, (V), 127, 1 28
Oliveira do Bairro 211, 345
Oliveira do Conde '2, 24, 2o3, 290, 3i3
Oliveira de Cunhedo, Penacova 41
Olivença 327, 344
Ormello 32
Ourem, 32, 41», 5i, 52, 64, 101, 104, 171, 180, 182,

188, 194, 2ii'i. 224, 22i_», 235, 240, 2.''i, 2o5, 274,
29 I, 3oo, 3o4, 321, 327, 329

Ourique
Outeiro, Baião
Ooieiro, Óbidos
Outeiro (Sao Miguel do), Viseu
Ovar i.,8,

33<'.

i38

2

110

2.^

Paço (Nossa Senhora do), .4i-coí de Valle de IVf,
Paço do Lumiar
Paços, Cabeceira de Basto
Paços (.Sania .M.iria dei

l'aços, V'i//.j de Santa Marinha
Paços ( .*>ao\'iJcnte de)

Paços, Porto
Paiáo
Painho, (Cadaval

.

Palhacs
Palhava
Palia, Viseu 55,
Palmclla 33,87, m, 161, iSX,

Parad.i, Bragança^,
Parahiba

. ln5.

.22, I2<|, 2St>,

.'3,

Paredes. Viseu

Paredes do Rio. Montalegre .

Paslrana, Castella

Paucs, l'i//.7 de Santa Marinha .

Paul (São Vicente de), Santarém .

Pavia
Pedrógão. Alemtejo 48, .5o, 273,
Pedrog.T). Torrei Sovas
Pedrógão Grande 1. 74, 8t, 174, 177,
Pedroiços
Pedroso (Quinta dei, O.ii.j

Penacova 264.
Penafcrnm (Sáo Pedro de)
Penafiel

Penaguião, Lamego, it, aa, So, bo, J78, a8o, .•'^,

3ii

Penafois
PcD.lIldc (lie I

Pcnalonca
Penalva ... ir|<j,

Penamacor 1 S. jci». 1 1 . j
'
1.

335
168

i5

3i3

'79

2?8

4>
174
"4
3ou
22(~l

20
2qi
lis

oC.

140
a5Q

.3oi

K'>
344
140
3o2

o5
aÕ5

3»>i

28.'.

200

7^
lof'.
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3o5

145

43

237
342
3ot>

20
6

29
100
102

23q
i5d

194
134

40
280
295

273

1^4

108

067
i3o

3.7
lU)

Penascaes, Ponte d,i B.irca

Penaverde 'oo,

Penedo, Moncorvo
Penedono 1 "j, 34, 5

1 , Õ4,

Penedos ( Villa de)

Penella ..... .6.), 1 14, i37, i55, 24?, 248, 292, 328,

Peniche 1, 12, 85, 93, 174, 199,

Penso ( São Vicente do ), Braga
Penso, Lamego
Pêra, Lamego
Perada, Bragança
Perada do Bouro
Pereira 70> i34i."J'>

Pereiro, Alcobaça ._ _•_

Pernes ^4» /-i '^5»

Perráes, Visei/

Peso da Re!íoa

Pexeira (Villa da)

Pias ; ',

Pico de Regalados, 2, 5,49, 101, 124, i38, i5o, 198,

208, 2CM_1

Pinheiro (Villa do)

Pinheiro, Guimarães .

Pinheiro 1 Santa .Maria do), Braga .^.

Pinhel,!).), III, 122, 164, 194,235,237,275,276,324,

33q, 343, 348, 363

Pó, Óbidos 99)
Podentes
Pomar, Monção
Pombal, 20, 3 1, 42, 47, 67, 69, 78, i6q, 220, 3o3, 32-,

320, 342
.' 349

Pombciro (Villa de) 20, 239, 309, 349, 3-^o

Pombeiro, Braga : . -O', 92
Pcnta Del-Mda 14

]'onte ( l.o.^ar da ), Torres Vedras 3o5

Ponte da líarca 11, i65, i83, 204, 229, 3o3, 342

]'onte de Lima, 3, 5, i3, 28, 96, 98, 102, i38, 141, ^
1(19, 175, 193, 201, 276, 3io,'337, 354, 356, 337. . 368

Ponte de Loúza, Lisboa 261

Pontevel 114,170,317, 323

Porco ( l.ogar do ), Celorico 33

1

Portaleyre^ 43, 55, 134, i3i'), 210, 26<}, 3o3, 3i9, 321,

324,348 : "...
. 36i

Portel 4'i 54, 166, 3o4, 356
Portella, Lamego i33, 145

Porteila, Lisboa 102, 184

Portella, Viseu 366
Porto, 12, 22, 35, 41, 48, 5o, 60, 68, 72, 76, 79, 91,

95, loi), 108, no, ii3, 125, 142, 145, i58, 139, 160,

167, 1611, 175, 180. i83, 106, 108, 200 a 202, 232,

241 a 243, 25 1, 258, 259, 262, '265, 267, 275, 293,

2()5, 297, 3oo, 3o5, 3oi'), 3o8, 3i3 a 3i5, 320, 32 1,

3^2, 3Í4, 345, 355, 356, 358, 359, 362 3()3

Porto Dinheiro, Lourinhã 90
Porto de Mos 2, 14, 66, 71, 96, 283
Portocarreiro 04, 124
Pousadas, Lamego 218
Povoa 237
Povoa de Aguiar 114
Povoa de Santo Adrião 9, 16, 73, 112

Po\ oas, Santarém 14Ó
Povos (Villa de) 25, 35, i3i, 195, 328
Prado (Villa doj 38, 109, i38
l*ragal loi

Pranansenha ( Logar de). Guarda 367
Prime, Viseu 240
Proença, Castetto Branco 245
Proença-a-Nova 8, 2O7
Proença aVelha 3o7
Provesend,; 297
Punhete 23, 134, 194

Cl
Queira (Villa dei 278
Quiaios, Montemór-o- Velho 94, 348
Quinhãcs (Sãri .M.iriinho dei. Guimarães 228
(juintaes ( Santa .Maria dei Barcetios 82
(juinlella, Azurara 17

Rabaçal 73
Raldeguem (Villa de) 353

Ramada, Coimbra 209
Ramalhal, Torres Vedras 97
Rana i São Domingos de) 1 37
Ratoeira, Celorico 1 52

Real (l.ogar de), Guimarães 35^
Rebordelk) ; • •

.

172

Redinha 143, 25
1, 3.19

Relendo, 11, 41), 54, 23o, 255, 257, 261, 266, 2Ó7,

271 ' 355

Retoios, Porto '.

1 59
Rego de Agua, Palmella lói

Reguengo i57, 288
Resende 141, 195, 211, 289, 29!), 299, 344, 346
Restores, Fafe i65

Riba Tâmega 57
Riba Tâmega (Santa Cruz de) 87
Ribaldeira 45
Ribeira, Baião Jq

Ribeira (Nossa Senhora da), Santarém 2(iS

Ribeira Branca, Torres !\'oyjs 3o

Ribeira Grande, Jlha de S. Miguel 35

Ribeira de Homem 91

Ribeira de Litem, Leiria 79
Ribeira de Pena. . . 9, i5, 21, 77, 124, i38, i68, 178, 227
Ribeira de Penha Longa, C\iscaes 77
Ribeira de Pernes, Santarém 296
Ribeira de Soas. . .

' 267
Rio de Ades, Pinhel 339, 343

Rio Frio 196

Rio de Janeiro 89, 189

Rio .Maior i, 49. 74- "^9- '79) 260

Rio Mau (São Martinho de ), Vianiiã 80

Rio .Meão, Feira . 118

Rio Torto, Gouveia 107, 2o()

Rio de Vide, Lousã 45
Roboredo (Couto de 1 67
Roda, A:;urara 29
Rosmaninhal i38

Rua (Villa da), Moimenta da Beira 145

Ruivães, Barcellos 6S

Ruivos. Óbidos 164

Runa, Torres Vedras 83, 322

Sá (Logar de), Porto 3oS

Sabrosa 289
Sabugal 347
Sabugo, Liibo.i 9'J

Sabuzedo, Montalegre 142

Sacavém 66, 84, 124, ió3, 33i

Salamonde ( São Gens de). Braga .68, i38

Salreu, (Coimbra 238
Salreu (São Martinho de), Esgueira 80, 168

Salsete 286

Salvador, Brasil 27*>

Salvador, Viseu 97
Salvaterra 80, 3i2

Sambade, Moncorvo 57, 35o
Samorim. Vi.wu ^ 1 59
Sandim, Barcetios 147
Sanhns. .. 82,163,177, 35tí

Santanna, Alemquer 142, 14^

Santanna, Goa 3 1 5, 33b

Santa Comba Dão ^5, 68, ió5, 2o5
Santa Cruz, Guimarães 78, 16^
Santa Cruz, Lamego 25ó
Santa Eufemia, Guimarães 212
Santa Iria 1 13, 12?

Santa Maria 1 53

Santa .Marinha (Villa de) 179, aSo
Santa Marinha, Braí;a 85

Santa Marta, Villa Pouca de Aguiar '. 29
Santar 39
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Santarém, b, lo, 2j, 34, 40,42,43.46,54,55,59,00,

72, 80, 93, 98, io5, 122, 128, 129, i35, i3o, 146,

149, i54, i5'5, ity, 170, 171, 179, 100, 193, 194,

202, 204, 2o5, 23 1, 246, 248, 2?3, 2.-'5, 200, 2Õ4,

268, 270, 272, 274, 282, 2q3, 294, 2fi6, 3o5, 3og,

3i5, 328, 333, 3^9, 35i, 352, 355, 3f.i, 362... .1.

Santo Aleixo, Aloura 2t'io, 289,
Santo Tirso 1 t-outo de), Porto
Santos, Viseu

São Cosmado, Barcetlos

São João da Foz
São João de Longos Valles, Monsanto
São João da Pesqueira, 7, 5<_i, 7"S, 1 53, 154, 170, iSõ,

349-
São João da Ribeira

São João da Talha
São Jorpe (Ilha de)

São Jorge, Chaves
São Jorge, VíUj l'ouca de Aguiar
São Lourenço, Ajevedo
São Lourenço, /'orti-l

São Mamede, Óbidos
São Martinho, Harcellos

São Maninho, (Coimbra
São Martinho tio Bispo
São Martinho do Campo, Porto
Sáo Maninho do Pono 3o,

São Miguel (Ilha de», i\ 7, 14, 20, 2*"i, 42, tio, 129,

181, i"S3, 2 1 o, 2q3, 3o3
São Pedro, Lameiro
.'^ão Pedro do Sul, 14, 37, 3i_), t>4, 67, io3, 121, 256,

.*^ão Quintino, Lisboa 6ú, 'Í20,

São Romão, íl.ircellos

Sáo Thomé (Ilha de), 10, 14, 3ís 46, 5i, 174, 181,

* 1 95, 20S, 212, 22 1 , 233, 240, 248, 25o, 3 1 2

Siin Thnmé, Porto
. Ancião
, Galtiya

dos Velhos, liiicellas

ato, Guimjrãcs 90,
S.ní \ i,:cnte, Guimarães
Sáo Vicente da Beira

Sardoal 1

,

Sarzedas 128, 257, 265, 339,

S.iinm, Mseu 1 10, líç,

>^ ,ir,i Velha
>cd.i, Portalegre
>i.rdedo ( Logar de 1, Guimarães
>eixal 123,

Seixo, Guarda 35,
;. 1 ir, ,. Villa Real

' .oulo dei

amti^ue
- João dei

. (Coimbra 3o2,

do BonijarJim 211), 272,
lie 171, 240,

>crpa. sçib,

S?mdel!o (São Pedro de)

. l'nvoa de Lanhoso
' / uimarães

i;.iul!.ii. S. i3, H."«, 22, 25 a 27, 32, 44, 46, tVi, 70, 76,

78. 8-», 1 10, 1 1 1, 1 19, 137, 184. 191, ifK>, 221», 240,

274, 3oo, 3oX, 317 ........."

Sc% ilha 37,
Silve». 6-,

Sinde, Coimbra .

>incs • 59»
*«inlác» ......
^ '•*". Ribeira de Pena .

.

Mimtr \u

ocira, Bragança.

•7^ , 201,

36t".

354
118

23o
22

79
t)2

31.8

I

102

56
I('l2

346
3o4
3oo

o

-H
i^q
loS

65

33o
100

314
321

149

35 1

108

23o
101

64
120

84

S
'Í6C-,

222

i38

141

232

93
7'.»

<..!

7^

V
3uH
3oi

.H24

332
85
88
4a

325
i5o

«4»

246
276
40
11
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178

Soutello loS, 329
Souto, Aguiar 257
Souto, Arcos de Valle de Vej 33o
Souto, Pinhel 363

Souto, Moimenta da Beira 145, 369
Soutosa, Viseu 354
Souzel 3,216, 265

Souzellas 1 14, i5i

Soveral 120, i5o

T
Tabaco (.*^ão Tiago de), Braga
Taboa, Coimbra 62,

Taboado, Amarante
Tagarro. Azambuja 78, 1 59,
Tâmega (S.inia Cruz de Ribal
Tamengos, Coimbra
Tancos 2, 25, 3i, 61, 154,

Tanger.. . i5. 167, 173, 217, 238, 274, 326, 34tj, 357,
Tangil, Guimarães
Tarouca, Lamego 40, 43, 74,
TavareUe (Couto de 1, (Coimbra
Tavares (Concelho de) 42,
Taveiro 191,

Tavira i3,

T avora 32o,

Teixeira (.Mdeia Nova da 1, Guarda
Teixoso, Castello Branco i5o, 266, 269, 3 12,

Teiosa, Santarém
Telheiras, Li.v^oj

Tciiugal (.7, i85, 2o3, 240, 29t), 299, 333, 302,

Tcrena, Évora
Thomar, 24, 38, 71, 80, 85. 100, ii3, 1 15, i33, i3.^.

i3<), 143. 147, i56, i5a, iIkS, 174, 227, íji, 284, ío»'

a 2y8, 3 12, 3 18, 327, 348
Tibáes ((^outo de)

To|al (Santo -Vntonio doi, 18, 55, <'<i, 83, 93, 95,

101, loH, i52, i56, 11)8, 170, 192, 222

Torrão
Torrão, Castello Rodrigo
Torre, Tavares
Torre de Moncorvo, 52, 1 2j, 189, 224, 2?5, 244, 35o,

Torres Novas, 2, 56, 64, 6?, 1 ib, 126, i3i, i32, 140,
1 43, 1 58, : 99, 2o«>

Torres Vedras, 7, 25, 26, 28, 34, 55, 83,05, «iq, 100,

122, 124, 129, i38, 147, 157, i63, i8<'), 191, 197,
2rj<), 217, 223, 235, 243, 244, 2.5o, 254, 272, 281,

283, 287, 298, 3o5, 307, 3 IO, 3 12, 317, 320, 322,

324 ,•

Tortozendo. Guarda
Touraes, Guarda 6í,

Touro, Lamego
Touvcdo ( São Salvador de), Vianna
Trabalhia, Alcobaça
Traguzela, Viseu

Trancoso 95, 124, 191, 253, 320,

Travanca, Lamego 4,

Travancinha, Guarda 10,

Travasso 1 Logar de)

Travassn, Aveiro iGfi,

Trevões. Pinhel 60. 76, i5i, 160,

Trofa, Aveiro . 1 1 5,

Troviscal

Tu ja. Miranda
Turcifal 5, ia, 9.S

Turquel, Alcobaça.

283

i5o

100
35Ô
34
38

332
36<")

•43
J4'.)

214
i36
263

48
336
188

321
282

'97

34Õ

JJ2
l5o

u
rnhão, Pnrln
1 nlvis i.<5.

— , .39, f
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3.-.

202
121

3tl2

3oi

340

34Z
103

•7»
3o5
i5i

a8o

337
125

i3

268

28

284
3»V»

ai8

i«i«

3.^1

. .^ . . ...97,1^0,21^,142, 24}
I

VaBoj . .

o, ViIla Pouca de Aguiar 98 | Valbom
, .97, i33, 177, aoi, 17.5, 287, 3aa
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Valbom (São Pedro de), Pico de Regalados

Valença 218,

Valença do Minho 33, 179, 180, 241, 271, SSg,

Valence (São João de)

Vallada (Campo de) 219, 221, 256,

Valladares 71». '^í, it)8,

Valle Bemfeito, Rraga
Valle de Corro, Ourem
Valle de Freiras, Lisboa

Valle de Pardinhos, Bragança
\'alle de Pereiro, ^i'é'i>íjÍ

\'alle de Telha, Mirandella

Valle de Telhas, Chaves
Vallega, Feira 01.

Vallongo, Porto
Valpoiíre ( São Tiago de), Penafiel

Valverde, Aguiar da Beira 11, 41,

Vaqueiros, Santarém lo, 4Ó, 248,

Varges (São Pedro de), Lamego
Veiga
Veiros 38,210, 3ii, Sig,

Velosa (\'illa dei

Vendas de Maria, Thomar
Ventosa, Coimbra
\'erdemilho, Aveiro
Vermelha, Cadaval 3, 52, 63, 1 3o,

Verride i53, 324,357,

208
23Ó
343
304
3Ó2

172
lib

>7'

19
i36
Í23

362

147
108

2q3

359
14b

332

291

34Õ
253

.3q
3i5

l52
363

129
io5

29.

\'evia (sic), Guimarães
\'ialonga

Vianna, 58, 78, 80, i55,i59, i65 3167, 171

242, 278, 3ii, 3i2, 3i(», 336, 337, 340, 342, 346,

340, 356, 35o ;

'.
•_• 368

Vianna do Alêmtejo 200, 3o6, 3-28

Victoria i Cidade da), Brasil 1 30

Vidigueira 22 1, 255, 273

Vieira, Leiria (V), 82, 89, 107, 1 18, 145

Villa do (2asal, Guarda 10, i3

Villa Chã 62

Villa Chã, Harcellos 140

Villa do Conde 180, 294
Villa Cortez 228, 284

Villa Cova 283

VUla Flor q6, 223

Villa Franca de Xira. 55, 62, 126, 134, 190, 218, 255,

266, 362
.' 364

Villa Longa 81

\'illa Meã, Villa Pouca de Aguiar 118

Villa Nova, Arouca 26, 102

Villa Nova de Anços 41

Villa Nova de Cardigos 362

Villa Nova de Cerveira 86, 87, 192, 281

Villa Nova de Famalicão 91, 140, 1/3

Villa Nova de Gaia 35

Villa Nova de Portimão 57, 187, 108, 201, 247, z-f*

Villa de Paços '. 348
Villa de Pereira 4>

Villa Pouca de Aguiar 29, 98, 1 18, 157

Villa Real, 4, 9, 1 3, 17, 18, 27, 44, 62. 63, 65, 75, 79,

80, 02, i3o, 143, 146, i53, 157, ifx), ibj, 168, 170,

179,' i85, 190, 225, 248, 259, 277, 283, 284, 287,
^

201, 336, 342, 043, 347 J64

Villa Soeiro, Linhares 3t)o

Villa Verde i65, 241

Villa Verde dos Francos 107

Villa Viçosa, 2, 4, 8, i5, 27, 29, 54, 58, 87, 99, 101,

io3, 108, 1 17, 12;, i3i, 139, iJi"), lóõ, 174, 224, 225,

233, 237, 246, 255, 270, 294, 325 346
Villar 119

Villar, Porto 242

\illar de Maçada 5o

Villar Maior.' 75
Villar Torpim 48, 77
Vimieiro 3? i

Vimioso 188

Vinagre ( Logar do I, Collares 83

\'inhaes. _• 2o3

Viiihó 256, 277
Virtudes, Aveiras •_• • 10/
Viseu, 17 a 10, 25, 2Ó, 29, 38, 40, 42 a 44, 59, 62,

79, io3, 104, 110, 118, 119, 137, i38, 141, i53,

i5o, i65, 168, 171, 2o3 a 206, 216, 220, 221, 224
a 226, 23o, 232, 23o, 240, 248, 254 a 257, 262, 2Ó4,

270, 280, 283, 3oõ," 3o<), 334, 354, 355, 358, 302,

366 : 369
Vouga (Villa de) 94
Vouzella i3, 104, 2o3, 309
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